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vekil ismet Pş. Hz.nin herek tli eli, dün de 
Ağıt ve cam f abrikal nnın temellerini ath 

Başvekil Milli 6an/calarm fabriülar ••••• •• l.. çal.,maları hayırlı bir faWigeffir;lıiltd-
'I/ uqor """ bu f aaligetlere miizalleret e .. 

n temelini athğımız kiğıt fabrikasının gelecek 
yaz mevsimi açılma merasimini yapacağız 

cam fabrlkut temel*-. men [ ••alt ialtlmlar: 1 - Bqvekil Papya fabrika mUcltlrtl isahat wriyor. 
Patat 1*at fabrikanın teme J1ni atllll ı , S .._ aatvelQI Pqa Bahç~ den ayrılıyor. 4 - Fabribıun temeli 

atzR1 mlmlebetiyle Papbahçe &itinde tealıOrat yapan halk... 

l4 - Dla ele, iblat clskea fabrika baklanda ıu iza
~- .... 1ı ,_.. .... Wr hm •edF: 

KıJawdi Bapekilqniz ~ !4-...... lnlit lritıt 
~ Hazrettı.i, lndkm ~ fabrikumın temel abna meruimi 

1-İllde talılllratı ..-.ı- ppdclı. lanit kllıt fabrikası, 
·~.._._ "6mt, P•~ iM,. .-ı& ildmaclt pl&Mt labhiın 
~ f~ tlmel maddelerill•tJB Wridir. Buıün 

........ lırici J9Pb)a•. temeli ablan ba fabrika önümüz· 
Pata HUNtlerine ee- de1d ma11a ,için.de ......,._,lf, 

·."""'lftllo.._ refal&lat edm Wr makineleri yerlerine bilibat, .rttı. 
1zmit 1lllıt fabri - mete, kiiıt ,_mala ~ 

.n.1111.. bir hale ıeNcllttir. Bbuienaleyli 
2 t 
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veJS~DERı 

"···Dlıııl.hrrE-._........_ amlla ·~tMt ..... ..,.. ......................... ~ 
..... • t .... bnmu...... (LiltJa) ...... 

Wr h ..... iri ~ .w.;, öl&W ...... 
....._ HM• .._, Mmr mr..- i1s ..,._.ta. 
Flılaıt (Uıl,a) .. kocau uwtlııar Wr Mlis ..-.. 
o..' ................... it ..... 
.......................... 11 ...... ... 

j 4iiilT....._. ......... .._ ........ .... 
1 ............. Kat .... ~...- ..... ı-lm-

•t.. lfocemr ._..,..._ ... 

tefrikamız• bekleyiniz 

bqün temelini attıi»•m r..tmka· 
DID 1eJecek 7U ~--e a• 
.... meruimiai ,......,. 

Fahrikanm temeli 'llrlaaılda:laa-
ndat ,,, ..... - mülatiıııa •• -'it-
kil• .......... if .......... F...,_ ı.aeli•• .,....,, ı.te-
tehMia için ildia ... ~· 
nin temin edilclilinif fahrika ... 
maia •mülait olan.7.esia, ı.Jwi. 
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Anlaşma oltlıı. 

Rıhtım 
şirketi 

Yıl batından sonra 
hüktlmetin ol•cak 

Hitler, namuslu bir De
mokrat gibi davranıyor! 
Üç ,ın aonra ıımıınıi rege mlraoaat etlilecek; 
propafantla başladı. Goebbels bir nııtıılc .ögledi 

Hitlerciler . 

Milletin vereceği 
reg neticesinden 

emini 
Serim, 14 (A.A.) - 19 At-

t08 reyilmma ait mllcadele huıGn 
b&tl••lfhr· Saat 20.30 da Neak
sela"- hir nutak llylemit olan M. 
Goebhla, Hincleaharıan 30 klnu
umani 1934 tarihimle oynamıı 
~ n>IU habrlatbktan •e o ta
riı.te Hltleı:i; ~ete ptlrmit 

1 oldapaa ~İldep IOm& de • 
miflir 1dı Alman propapnda nam 

14- O p J9IÜ hlr alim dol • •· Goebbela 
mQflu. Liberal 'Ye demokrat mem· anlamak iatememiılerdir.,, 
lelcetler, otoritenin vatanı olan 
1eai-Ahunfa7S &9'i•mamıtlar ve <Dnwı •..,. .,.,._ lılılMI •ı ... , 

• 
ı9ana 

1060 Deniz tayyaresi 
Amerikaya yetmiyor! 



Amerikanın Cenevreye alakası 
Ankaradan ·bir lıeyet lzmirin kurtu' 

Milletler cemiqetine ili 
komiser golluqorl 

Sörülmemiş şey: Amerika Milletler cemiyetinde 
a%a değil .. Fakat bu, oraya al~ bir komiser 

tayinine de mani değil .• 
Cenevre, 14 (A.A.) - Ameri-1 hit 11fatiyle bulunmak araaında 

kanın ·Bern sefiri M. Yunı Vil • , mutava ... ıt yeni bir hadiae ola
aonun Amerika tarafından Millet· caktır, 
ler Cemiyetinde ali komiıer tayin Hatırlardt. olduju veçhile Ame-
edileceline dair Vatingtondan a • rika ıon zamanlarda ve bilhassa 1 

lrnan haber, Cenevre mahafili i • M. Ruzveltin intihabındanberi Ce- : 
çin iki nolttai nazardan çok hot nevre itlerine kartı büyük bir a-
bir ıürpriz olmuftur. laka ıöıtermektedir. 

Enell M. Yunı Vil10n, uzun · Beynelmilel hiç bir meseleye 
senelerdenberi herkeain teveccü • kartı Amerika hükUmeti biıine 
hüne mubar olmut bir zattır. Sa- kalamazdı. Bu münaıebetle ıu -
niyen Milletler Cemiyeti nudine nu ıCSylemek faydadan hali d•iil
ill bir Amerikan komiseri tayini, dir ki , Amerikanın Cenevredeki 
bir yenilik olacaktır. Hattl deni· konsoloshaneıi bir kaç aydanberi 
lebilir ki, bu yenilik beynelmilel Amerikanın beynelmilel itlere 
balamdan nazarı dikkati celp ve kartı ıöstermekte olduiu alaka 
merak &ver olmaktan hali kaimi· ile münasip bir tarzda tanzim e -
yacaktır. dilmifti. M. Yunı Vilsonun ta -

Filvaki Milletler Cemiyeti aza· yini bu ıayreti tetviç edecektir. 
sından olmııyan bir hükiimetin Vqington, 14 (A.A.) - Siyasi 
mezkGr cemiyet nezdine bir ko- mahafil, hariciye nezaretinin 
miter tayin etmeli dütünmüt ol· Berndeki Amerika ıefirini Ame -
ması ilk defa olarak vukua gelen rika ile Milletler Cemiyeti araun· 
bir hadiaedir. Şimdiye kadar Ce- daki münasebatı idareye memur 
nevrede cemiyet azasından olan etmek kararına büyük bir ehem
devletlerin murahhaıları bulunu - miyet atfetmektedir. Bu karar, 
yor ve bunlar, birer ıefir imiı gi- henüz reımen hildirilmit deiildir. 
bi cemiyet etrafında bir süf~ra B;naenaleyh, M. Vilıonun Millet • 
~i.-.~"9diyerdu. ~ ler Cemiyeti İıezdin&le feykal&de 

BH> itlflf&miserlik vücude geti- komiser unvanmı alıp almıyacağı 
rilmeai, cemiyete girmekle mü9a- bilinmiyor. 

ilk mensucat fabrikası Leningrattan 
yola çıktı 

Moıkova, 14 (A.A.) - Mosko
va ve lvanova menıucat fabrika· 
larında icap eden mümareaeyi ya
pan on Türk Amelesi Türkatori 
lieaabına yapılmakta olan mensu· 

cat f abrikalanmn montajı ileiıti· 
naa pe~da eylemek Ü•ere Lenin· 
grada selmitlerdir. ilk menaucat 
makineleri Leninıradclan Türki • 
yeye sevkedilmit bulunmaktadır. 

·ödemiş orman yangını bastırıldı,· 
yangın nasıl çıkmıştı ? 

lmair, 14 (A.A.) - Ödemit, lınan feYkallde tedltirler aayesin
Baymdır, Tire Te Kuaba hudut· de yanıının arkaıı almmııtır. 
lan ünrindeki büyük orman yan
ımı H.tınlmıfbr. Y ancın Bayın· 
dmn tarlönCla Kml keçeli orma· 
nmCla çı1'mıtbr. Havamn poy -
ruh om1m'dan yaqın derhal 
btt)ı11148t Te on bet kilometre mu· 
,.w;.ı imtidadında bir ea.Jıayı 
Iraplusufbr. 
Y~ ortaaında ICalan dart 

ld5J Wlônm Ye hayvanlannın Ta· 
l 

z1Jeti ile tehlikeye düfmüıtü. A-

Yanan saha taruamen devlet 
ormanlarına aittir. Yanıın, ya • 
ban domuzlarından korkan bir 
kadının yaktıiı ateıi aöndürmeme-

ıinden ileri ıelmiıtir. 8a71Ddırın 
Lltifler k6yiinde bulunan ve yan-

• ımm MSndürülmesi ameliyesini 

bi•at idare eden nli Klan Pa
r.a. y~ngın söıidürülmüt olduiun· 
dan Ödemite ıitmittir. 

Amerikada orma~ yan11nlan 

Moiae ·Amerika, 14 (A.A.) -
Bblon manClaları milli haruma 
ait bir çaymla fondalıklar tutut· 
IDUflm'. Orada bulunan mütead
dit manda, ıeyik .,,. d•i keçisi 

Ü barlte kabiliyetlidir. Bizim çok 
d•a fula harp tayyaresine ihti -
yacımız :vardır.,, , . 

Vatiiırton, 14 (A.A.) - M. 
Vimon, hava kuvvetlerinin arttı

lllman hakliındaki bet senelik 
fl&ada bahriye için 2,100 deniz 

yy.al'eıi intaımm derpif eyledi -
t:_-_ _d. --w. 
-.rm ~ ..... !l"'"'ır. 

aiirüleri yanmak tehlik .. ine ma -
ruclur. 

NeYJOrk, 14 (A.A.) - Kurak· 
hktan mustarip diri .,.Uetfe yai· 
mur yafmıt ise de mahıul, bun· 
dan maalesef hiç bir fayda ıör • 
memittir. Bununla beraber, ii· 
mitler büsbütün münkati deiildir 
ve Nebraskanın bir kısmında mah
sulün az çok müeait olacalı tah
min 'edilmektedir. 

Bu yajmurlar, !İmali Oklaho • 
ma havalisine, iki aydanberi ilk 
defa yalan yafmurlardır. Miıuri 
Ye Kanzaı eyaletlerine de hafif 
yaimur ıerpmittir. 

Moskovada yapılan mac;lardan bir re· 
lilll: Takımımız kaptanı Fikret Bey 
Motkova tabını lcaptaniyle beraber 

maçtan evvel yapılan merasim 
eanaamda-

••wNfı'iı8•••ıet••--•--•••••••-.. ••••• •-••• 

Leningratda 
Sporculaumız ıerefine 
büyük bir ziyafet verildi 

Leninpat, 14 (A.A.) - Dün 
•kpm Türk iporcuları ıerefine 
büyük bir ziyafet verilmittir. Bat· 
ta Ce:vdet Kerim Bey olduiu hal· 
de bütün Türk heyetinin, Lenin· 
ırat mmtakaıı icra komitesi re
ia vekili M. lvanofun, hariciye 
kimoaerliii mümeMili M. VaJDt
taymn ve Leninırat ıporculannın 
hazır bulunduiu bu ziya.fette M. 
lvanof ve Cevdet Kerim Bey nu· 
tuklar a6ylemitlerdir. 

bayramına iştirak edecek 
Ankara, 14 (Huıusi) - Anka· Heyetin lzmirden 

ra H&!kevinden hir heyet, Doktor ve Menemene gitmesi mubt 
Ragıp Beyin reisliği altında lzmi- dir. Temsil heyeti, daire 
rin kurtulut bayrammda hazır bu- "Rıza, kompozitör HulQıi, 
lunmak üzere lzmire gidecektir. rir lhnirrefik Ahmet Nuri, 
Heyete evin temsil kolundan 20 heyetiden Namık Salahattillı · 
ki!i refakö.t edecek, kurtulut gü- ne memuru Tayyar Beylerd 
nü iz.mirde "Himmetin oğl.u., pi· şekkül ediyor. 
yesi oynanacaktır. 

Bir Evkaf bankası teşkili projesi haz11 lanııı 
müteha11ıa Seymanın rapO 

Ankara, 14 (Hususi) - Evkaf müstenit bir evkaf bankaınıdl S 
umum müdürü Rüştü Bey yarın kili projesinin hazırlanmakt' . 
latanbula hareket ediyor. Rüttü duğunu ıöyledi. ~ 
Bey, bize beyanahn~a; evkaf ı·· Rü§tÜ Bey lstanbu!da , ' 
mum müdürlüiüne mülhak ve r"il f' ........... t .... ı-:ni tefti~ c~e ... ek 

Ormanliırımı~da qapıLacak İ•l,hat 
Ankara, 14 (A.A.) - Orman rine d•Yam ftmtkttdir. 

müteha11ısı M. S.rnhart, orman • rnecliabt açılmMından en•l 
larımızda yapılacak ıtlUtat ka - ı ilerek V eklle\e veril.u~ 
nun projeıi etrafındaki tetkikle -

Yeni i11cir maluulli 17 .Jtlaato•ttı 
piga•aaına 9ıleıgor 

Ankara, 14 (Huaul) - lkbtat Aiuttoaun Uk haftatı i9İ' 
vekll.ıine ıelen maGmat• ıöre mir boraaamcla 31., çun1 
bu ıene yeni incir mahsulü aiuato- satılmıttır. Geçen sene ayt' 
ıun 17 ıine kadar 1anir piruaaı- ta içinde 441 çuval satılmıttt' 
na çıkanlac&kbr. 

Hakimler arasın a ta.tiye 11tıpılacalı dolt• 
Ankara, 14 (Huıuıl) - AdJtfe it' 1!rel twfie hak k•:,,. 

V eklleti müıtepr :vekili ceıa it • kimlerın znıl17 
feri müdürü Hasan Jley, hakimler tik :ve intihap encüme~nın~~.:.ı 
araımda. yapafacalı yaaılan taıfi - ırazifeye davet edilmeiitl 

. relerin l>ir 
0

tibiiiin •il ib&terol • lemelctedir. 
Nafıa fJe Maliye flekilleri dutunu, derecesinde müddetini 

Ergani madenini gezdiler ----------------
Ellziz 111 (A.A.) - Nafıa ve Sovyetler Yunaniatandan 

1 

Ankarada mınta 
Maliye Vekilleri ile birinci umu· tütün alacak yüzme birincilikl 
mi müfettif, kolordu ve fırka Ku· Ankara, 14 (Huıuıt) - Türk· Ankara, 14 (HusuıO -
mandanları ve Elaziz valisile bir· ofis Atina ıubeainin bildirdiiine rnüzdeki cuma günü K 
likte dün otomobillerle Erıani ıöre, tütün mübayaası için bir havuzunda mıntaka yüzm• 
madenlerine hareket etmitler, yol- Sovyet heyetinin Atinaya ıelmeai cilikleri yapılacaktir. B .. · _..,._, 
da Erıani demiryolu inta•tını, beklenmektedir. Heyet iki milyon leri kaza-nanlar lstanbulcl• 
tülen ve k8prüleri tetkik .ve teftit kilo kadar tütün alacaktır. 1e birinciliklerine ittirak 
eylemiılerdir. lerdir. Yüzücüler 

Vekillerimiz, Erganide fahr .. 
lan ıezerek geceyi orada ıeçir
mitler ve bugün Ellzize dönmüt· 
ler Ye eaat 22 de Malatyaya hare· 
ket etmitlerdir. 

Vaktin geç olma11na ratmen, 
Vekillerimiz Elazizden ayrılırken 
bütün Elaziz halkı tarafından ha
raretli ve samimi tezahüratla leş· 
yi edilmitlerdir. 

Otomobillerin yaylarından 
ve müsademe tamponla

rından alınan resim 
Ankara, 14 (Hususi) - Oto

mobil, lokomotif ve sairede kulla-
nılan muhtelif arabaların cilalı ci
lasız yaylariyle, müsademe tam· 
ponları helezoni arının l 00 kilo -
sundan ıekb llra resim alınması 

gümrüklere tamim edilmiıtir. 

Sovyet tayyarecileri 
Liyon, 14 (A.A.) - Sovyet 

tayyarecileri dün öileden 10nra 
M. Heryo ile diler bir çok mülki 
ve aıkert zevatın refakatinde 1 

Bron tayyare limanının teıiaatım 
ziyaret etmi9lerdir. 

Aktam, Liyonun büyük lokan
talarının birinde Ceneral Bensist 
tarafındaıı tereflerine bir aktt.m 
yemeği verilmiıtir. 

Tayyareciler, bugün Rusyaya 
müteveccihen hareket edecekler· 
dir. 

idman cemiyetleri 
ittifakı reisi 

Ankara, 14 (Huıusi) - idman 
Cemiyetleri ittifakı Reiıi Erzu • 
rum mebusu Aziz Bey bir haftaya 
kadar Erzuruma ıidecektir. Aziz 
Bey bazı ıark Yiliyetlerinin apor 
itlerini teftiı edecektir. 

- - o--

Avrupaya ısmarlanan 
kantarlar gelmedi 

Ankar:, : ·1 (Huıuıi) - Ziraat 

bankası umum müdürü Kemal Za· 
im BeyJn söylediğine göre yeni 
butday alım merkezlerinde müba-
yaat~ ~atlanmak için Avrupaya 
ıiparit edilen kantarlar henüz ıel
memiftir. Siparit edilen kantar· 
lar 35 tanedir. 

-0--

Ziraat bankası binasının 
temelleri 

Ankara, 14 (Hususi) - Ziraat 
bankası binaıının temellerinde lü-
zum ıörülen tamirata devam edil
mekte, temeller kuvvetlendiril· 
mektedir. Bu mak:ııtla binanın 

sol tarafında bir kömür · deposu 
yapılarak temellerin daha ziyade 
kuvvetlendirilmesi dütünülmüt vr 

ite batlanmıtbr. 

lanbulda iyi dereceler olall 
c.üler bulunduiu ıöylenm 

Bir aydan beri yapılan 
teıvik müsabakaları halk " . 
c.ular üzerinde dikkate d 
lika uyandırmıttlr. 

---o- • 
Usulsüz adres vergi~ 

lar hakkında ta 
Ankara, 14 (Hususi) / 

süz adres verıiıi alan tO 
hakkında poata idanıin'' 
kata batlanmak üzeredi~· 
bat müdürü Naim Beyin•~. 
ne ıöre, bu yanhılık, ~ 
kaletince tamim edilen i do 
nin müphem oluıundan 
tur. 

523 kişi vataıı eli 
. kabul edfl 

Ankara, 14 (HuauıO b 
lif yerlerden ana vataP:., 
den 523 ıahıın Türk •• • 
ı.1a kabulleri kararı~' 
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~ETLER 
tıt .... ._ .......... . 

ı bir keşif daha! 
adyasiyon 

aGrü kelime var: 

• • • 
lıi hıiyon her ciımin kendine 

1' İbtizar aahibi olmaıı iddia • 
--..fllayor. Bu iddiayı bir Ameri

ortaya atımı, burada eıki 
11.ıı profesör Samuel Bey 

~tbikatı ile meıiul! 
$iı e) Beyin iddialan pek müt

. el. hir dinlerseniz tabiatin zira· 
''1lletin hüliaa dunyanın alt 
~ı dakikanın pek yakın ol • 
!._ hükmetmeniz lizım ıelecek. 
~el Bey artık iliçlann, eski 

~e tedavi uıullerinin ortadan 
• 1 ciımin Roma ya dönüp te: 

-tlar ayak, ftyaklar bat olacak, 
ben:ıer bir eda ile anlatıyor. 

~el. okumuı o!an hali Avrupalı 
rlerle beraber çahtan Samue) 

. IÖre vücudün her tarafının 
tf töre bir ihtirazi hareketi \•ar· 
?tınal zamanlarda &u devridir. 
b ıa.n.ntarda ralUcaıi hareketi . 
. C\'J'i hareket Radiyaıiyonlann 
ile \lyğun ıelmeıinden, rakkaıi 

. ti İıe birbirine zıt ıelmeıin • 

Tütün ve içki 
satılan yerler 

Yirmi bire kadar açık 
kalmaları kararlaştırıldı 

Barut inhisan kadrosu 
Barut inhiıar idareıi kadroıu 

'-.ip ucunu yakaladınız ya, artık hazırlanmıttır. Kadro bu ay için· 
mi, karaciğeriniz mi, ayak de taıdik edilmek üzeredir. 

• lannı:ı mı, hansi parçanızın Bu kadroya nazaran, barut it· 
halele ltulundufunu anlamak leri, inhiaarlar umum müdtirlü·ö· 

~!vuracağınız çare haııittir. Bir nü teıkll eden bet kısmı müdtirlü-
alacaluınr:?', sapına bir ıicim k "ll 

ğüne altıncı bir kııım olar& t Ye 
it c.lcımrz. 
...._,._ etmek iateditiniz JP.rİn edilmiyerek 1&bf kıammın tek bir 

tutacakıınız. Deı_:rh~a:!l...;h~a~~~r.....,. 1Ua1tnae yer alacaktır. 
l' •c.alc... ---0-

~aa~ .... kolay. Vücudünüı.ün Kara Ali retesinin 
••,lonıına uyğun relen ilacı ala • Y 

Ucuz tarife 
Tramvay şirketi yeni bilet· 
leri hazırlamakla meşgul.. 

Tramvay tirktinin vaziyeti ve 
Nafıa vekiletinin tuvibi üzerine 
tatbiki kıaa bir zaman için ıeri bı
rakılan tenzilatlı tramvay ücretle· 
ri tarifesi, eylulün birinci cumar· 
teai pnü aabahleyin aaat be,te 
tatbika batlanacaktır. 

Bu müddetin bir daha uzatıl· 

ma11na imkan ıörülmemektedir. 
Tramvay tirketi, yeni ücret· 

lere ıöre on aekiz muhtelif cins 
üzere, 300,000 kadar bilet yaktır· 
makla meııuldür. 

Bu geri bırakılma müddeti zar· 
fında, biletçilerin de malumatı 

yenilenmektedir. 
Tramvay şirketinin ıeri verme· 

je mecbur olcluiu iki milyon lira 
kadar paranm teırini aani batlan
ııcında Nafıa vekaleti emrine ban· 
kaya yatrrdmaıı mukarrerdir. 

Diler taraftan, on iki buçuk 
kuruta indirilmit olan elektrik aa· 
at kiraları, ıene eylul ayı iptida
sında tatbik edilecektir. 

Elektrik kilovat ıaatlerinin aar· 
fiyatı on bet kurut üzerinden ve
kaletçe tudik edilmit ve tirkete 
bu yolda tebliıat yapılmııtı. 

Bunun da hu tekilde ta_tbiki ey· 
lul aymda~ baılıyacaktır. 

Şehrimizde ecnebi talebe 
grupluı 

Dün "Loit,, vapuru ile tehri • 
mize yetmit bet fatiıt kız talebe 

Misafir Macar 
gazetecileri 

Bugün yirmi beş l<işilik 
bir heyet geliyor 

Bu ıabah Varnadan tehrimize 
Macariıtanın muhtelif gazeteleri • 
ne menıup, muharrir, batmu· 
harrir olmak üzere yirmi be, Ma • 
car gazeteciıi gelecektir. 

Mealektatlarımız burada kal
dıkları üç gün zarfında İstanbul 
matbuat cemiyetinin miıafiri ola

caklardır. 

Macar miıa.firlerimiz, bugün 
müzeleri gezecekler, yarın aabab 
vapurla Y alovaya gidip, ak,am Ü· 

zeri döneceklerdir. 

Yalovada kendilerine Akay 
idaresi tarafından bir öğle ziyafe· 
ti verilecektir. 

Gazeteci arkadaılarımız, cuma 
ıünü, muıla denizde bir ıezinti 
yaparak Floryaya gidecekler ve o· 

rada matbuat cemiyeti tarafından 
kendilerine bir ziyafet verilecek • 
tir. 

Macar gazetecilere lıtanbul ıa· 
zetecileri refakat edecektir. 

Miıaifrler, bu sabah "Bulgar· 
ya,, vapuru ile aaat sekizde lima • 
nımıza ıelmit bulunacaklardır. 
Kendilerine "Hot ıeldiniz !,, de· 
riz • 

----o 
Pella haberleri 

Kuyudan bir ceset 

S0HaE1LER -............... _ .......... ._ 

Karı-Koca 
Salepçiden tahit iıtemiıler, boza. 

cıyı söıtermi,, diye bir IÖz vardır. 

Filvaki birbirlerine yakın olanlar, bir
birlerinin aleyhinde pek bulunmaz • 
lar; meier, ki 11kıfıkı ıörüıen, içtik
leri ayn ıitmiyen iki kadın ahbap ol
ıun ... Söylemek ıibi olmaım anum, 
pelesenıi bili revaçtadır... Bu yolda 
yapılan dedikodular, baraka ile kulü • 
beden, apartımanl• salona intikal et
ti ... 

Ne zaman: Kiti ıevdiiini ya met
hinde, ya zemmindedir, deseler aklı
ma ıeviıen kan kocalar ıelir. Sakın, 
Qn}ar da, salepçi ile bozacı cibidir ele· 
meyin. Onlar, ne atmaca ile ı~edir, 
ne kurtla kuzu. Onlar bambatka INr 
alemdir. Hanıiıini hanciıine methet
ıeniz, baılanm sallarlar, ıöiüı ıeçİ· 
rerek: 

- içi &eni yakar, 4191 seni! Der• 
)er. 

Anasına ı..kıp laznu aJalııiliniıüs 

amma, zinhar kanıma lııakıp koc:unu, 
ne de kocaıma bakıp kan81m ala~ • demeyin ... Meler, ki içyüzlerini ya • 

kından ıörmüı olUuuz. Hot, 1Mı Ü 
elnrmez. Hansisinin iyi, hansiaiain 
fena, kimin haldı, kimin baluız olda
ğunu anlıyaınu11mz. Ha7lu ile h•J'• 
ıuzu ayırt edemezsiniz. 

En kötü tanılH bir erkeji lra
ruına ıorun, ıize onu tlinyanm en iJi 
erlıeii olarak tanıtaWlir. Kan aiW 
tamlan bir kadını kocaıına ıonan, Iİ• 
ze dünyanm en lluyıuz kadım p'lli ta• 

nıtabilir. 
Bunun akıi de kabildir. Her halde 

birbirlerini anlamıyan iki mahlük nr
ıa, &iri kan, biri de kocadır. 

Size bunun canh bir mi.ali: 
Bitün dünya mat1K1Rtı, Manpl 

Hindenbura'•n umumi •• buıu•İ ha-
7atmı 7azı7orlar. Bu yazılar araım • 
da ıu fıknıyı okudum. 

Hindenburs Baıkumudanlıia ta· 
yin ecfildiii zaman, kamı dudak 1riik
miı: 

- Ayol, demiı, ne cfiye lmpva • 
tor kocama J,öyle Wr vazife •eriyor ... 

.O.._.,-r,,.......,-~-....ı..~..-.~~~~---.-,~~--~--=~~~-"."'!"".""~'8Jk.;y~clj~-~~- Kırk yıldır hen&er Y•M~ıHMlf 
ıitmiyen bazı kimeeleri irdüit· Şehrimizde e i o on- ....- iiflliii --. aqp • • I• 

··· muhakemesi 
~- , .......... ~ ,,,~ 

aclya.Yonu birlairiae uyjun ıe· 
~açları Yanyana getİTecekıiniz? 

ııru nu evlendirmek iıtiyouu· 
Onu •bedi nikih raltıtasiyle 

nıekle maznun Kara Ali ve arka • yalı kız talebe hu alqam sidecek- AmaYUtk6yü Vezir köprü aoka- &ec:enma! .. 
• jında muıamma fahrika11 önünde- Kırk ,..1 lteralMr 1atadıtı erkeii, 

• dan e••el annut ltajb ipi i
n uzviyetleri önünde laarekete 

daıl;,..ının muhakemesine dün a· tır. -o-- ki kuyuda eve iki ıün bir ceıet bu· :"~~ ltilemi1eceii itte ltununla 
aır ceza mahkemeıinde devam e • k y ı hk.k • Şapka kumaşı açıran lunmuıtur. apı an ta 1 at ne. 
dilmiıtir. Müdeiumuminin' müta· ticeainde bu adamın on bet aün Bir arkada4: 

•İniz. Eğer ikisinin de rad • 
ayni çıkarsa birbirleriyle ge· 

leaaı alınmak üzere muhakeme mahkum oldu - Anlatılan Hindenltarı e.ind. 
_ ,_ l evel kaybolan bekçi V asil efendi Ba,kumanclan deiilmiı! dedi. 

' demektir. 
başka bir ıüne buaaı mıftrr. ş k kuma ka d .. d ap a tı çır ııın an olduğu anlatılmıtlır. Ceıet mor • E-rinde anlan olara, daprda ıit 

ayni tekilde &ir memlekete 
. lefir hakkında airamaa iı • 
~· gönderilecek sefirin rad-

-0--

Bakırköv hastanesinde 
adam öldüren kadın un miktan ile gittiii mem· 

~iciye nazırının radyaıyo- Bakırköy emrazı akliye hasta· 
~ bir cetvele yazılacak haneıinde Naciye iıminde bir ha· 

ac_;bn1-c.1rtır. nımı hoimakla maznun L6tfiye 
açı.talar~ ~rültülere mani ol • hanımm muhakemeaiae dün de

Pol11 ıdareleri kah•elerde, 
.. "de ancak radyaıronlan vam edilmittir. . 

lca n ayni olan insanların o - L6tfiye hanımm ceza kanunu· 
~lrınaıına müsaade edecek. nun 46 mcı maddesi mucibince 
~· mani olmak için radyaı· 

1 

hacir altina alrnmuma karar Te-
~"dıa ır!erinin ayni olan insan· •1 • • 
• tlara ye 1 t• •1 k tıp'- rı mııtır. r eıı ırı ece ve ııu 

o ~ .dGıündüğü gibi radiyaıiyon- r 
,tirere1c 1eni tipler, yeni rad- Ticaret odası meclisi 

lllat -lacak, yeni meılek sa • 
Jel.na çıkacak. 

~ei 1. 
b\; 1i, hepai hot. fakat ilmin 

~iu da tehlikeli! 

Sadri Etem 

Ticaret oclaaı idare mecliıi bu 
ıün f!"blide olarak toplanacak 
ve huzlıane ücretlerini tetkik eden 
komiıyonun raporunu ıörü9ecek • 
tir. 

dolayı tekizinci ihtilat mahkeme· ga kaldırılmı,tır. Vaıil efendinin clölonüı kedi ıi&i dolapr, clıpra 
ıinde muhakeme edilmekte olan bir kazaya mı kurban gittiği, yok· penasız sezen, evinde pısmk olur. 
Maryo Pellisrino efendinin muha· ıa bir kaıit neticesi mi kuyuya a· Bunun için, ne kocayı bn9ltldaa 
kemesi dün neticelenmittir. Pilliı· ıormah, ne kan11m kocuıadan. tıldığı ara,tmlmaktadır. Sellllll izzet 
rino efendi 3 ay laapıe, cürüm or-
talı lbrahim ve Selima efendiler 
de birer buçuk ay hapae ve müıte
reken 2000 lira para ceazaına mah· 
kibn olmuılardır. Komiıyoncu 
Nuri efendi beraet etmittir. 
~ 

Odesa konsolosunun 
muhakemesi 

Odeaadan, Çiçerin vapuru ile 
kıymetli lüka eıya kaçırmaktan 
ıuçlu Odeaa bat konıoloıu Rauf 
Hayri Beyin muhakemesine bugün 
aaat on dörtte sekizinci ihtiaaı mu
hakemesinde devam edilecektir. 

. 
TramvaJa atlarken .. 
Kumkapıda oturan Ali isminde 

bir çocuk, Fatihten Beıiktaıa ıi· 
den bir tramvay araba11na atla-

mak iıtemİf, fakat ayalı parmak· 
hia çıkıtarak parmaiı kopmu,tur 
Ali hastahaneye kaldırılmıttır. 

Takelm bah~eelnde kaza 
Sıraaervilerde oturan Remon · 

yal iımindeki çocuk Taksim bah • 
çeainde oynarken tele çarparak 

yaralanmııtır. Çocuk, tedavi için 
İtalyan haıtahaneaine yatırılmıt · 
tır. 

S•Aır, dilelz ve kBrlerl 
hlma,e ce111lyetlnln 

deniz gezlntlel 
Saiır. dilsiz ve körleri biına,.a 

cemiyeti yarın Boiaziçi ve Ada • 
larda bir deniz gezintisi tertip et
miıtir. Şirketi Hayriye Yapuru 
aaat yedide Köprüden ıezintiye 
i,tira k edenleri alarak hareket .. 
decektir. 

--o-
Seyfi Pa,a 

Gümrük muhafaza kumandanı 
Seyfi Pata Ankaraya sitmittir. 

DEHRi Efendi Nasıl Görüvor? 

tfeıad· 
i 

1 
- Reaaamlıkta olan ı · ... Göıteren ıu aon ıaheaerimi ..• , ~-t ._ _ _. __ •. . 

AuarettJDJ •• 

.... Naııl huluyorıun '! ..... - lyi . m a 5 m ıı :t <ı '"ı oır ı e nkten 

b-..ka bir fey göremiyorum ki .... 
Dehri Efen~h Ga: (;' bbii, ç n· 
kü resim bin bir geceyi tasvir edi
yor!. 



::::::::::::::::::::::::;::::::::::::=:m:::::~::~:::~::::::::~:a! ı : ... ~:::::::::::::::• ~~ D ] Dil Ku.ralt1111ı Haz.ırlı/ıları 
Almanya niçin sun'i hava filosu ı( .... ii - - - k- .. b .. 

k 1 
Zafer bayramında on beı Uru ay mer ez Ur 

pamu yapmıya ça ışıyor tayyare.oı~cak du··0 top) d 
Tayyare Cemıyetı, 30 ajuatoı an ) 

B •• t •• • kt t A 1 • • ) Ak d 934 zafer ve tanue bayramım u un 1 ısa a emını a il a ar eden parlak bir ıurett~ teıit etmek için 

mühim bir mesele etrafında hazırlıkla~~ dnam etmekted.ir. 
Bayram sunu yapdacak meruım 

Almanya Başvekili ve Millet tadır. Netredilen "Dokuma emir- ıeP!ine ait proıram lıtaabul Jaı. 
R_e~i Hitleri~ son günlerde bir 1?- n~eai,, pam~ ~ keten, bile- mandanlıiınca tanzim olunmakta· 
g:ıl.ıız gazetesıne beyanat vermış, vır ve aaire kullanan fabrikalarda dır. Tayyare Cemiyeti prosram 
hu beyanatında Almanyanm eni it aaatlerini yüzde otuz niapetinde mucibince bu merasime bir layya· 
~ühi'? i~isadi mes~lesi ham mad a.zaltınııtır. Bu emirnamenin neı- re .timaaliyle iftirak edecek, bu 
ôeler ihtıyacmr temın etmek oldu- rıni dokuma ıanayiinde ham mad timaaılin etrafında küçük hanımlar 
funu, Alman fen adamlannm bu delerin kifayetaiz1iği mecburt kıl- tarafmdan tebrilmameler ve tay· 
ehtiyacı temin etmek için mutlalfa mııtır. Buna rağmen bam madde yare modelleri atdacaktır. Bay· 
:iki sene zarfın'da pamuk ve yün nokaanmm naııl izale olunabile- ram günü tayyare cemiyetinin sa· 
~hi maddelerin sunileri.ni vüctide celi kestirilemez. Mamulitmm rif rozetleri daiıtılacak ve ıece 
getireceklerini söylemiştir. Hitıe- fiatlannı arttırmaktan menedilen muhtelif mahallerde Tayyare Ce • 
rin bu beyanatı ~'v.mJ>a matbuatı- ve bu ıuretle kirlanndan mah· miyeti menfaatine müaamereler 
~ fevkala<fe ~ etmeltt.eair. rum kalan fabrikacılar, itçilere verilecektir. 
Onun için m~ur Fransı muhanir yol vermek mecburiyetinde JCala. l.tanbul hava fllo9u 
lerinden '(Flip Barea). Almanya- c:aklardır. itte ha auretle, Hitlerin lıtanbul ballanın Ja,metli te-
~ı neden 'dolayı mnt olaralC liam bqbca gaileaini tetkı1 edelı ipiz· bemıatiyle ha MDe 8lltm. aluwn 
pıaddeler yaratma« mecburiyetin- lik yeniden baıgöıtermif olacak • üç tayyaremize (Bqkıatz), ,(Kar
öe kaldığrru izall fçfn1{Maten) ga- tır. Vahim bir müzayeka arazı tal) •e (Kadıköy) isimleri t•Wa
zetesinc bir maK:ale yazmışfır. Bu aöıteren sanayi yalua 'dokuma ıa cakbr. Ba mekaatla Tayyare bay· 
ınakaleyi tercüme e<nyonız: nayii delildir. Birçok aanayi mü - ramı ıünti YefİllllÖJ; :T-nare mey· 

1933 1en..mcle iktidar mnki· eaaeaeleri ve biHıaıaa 'deri sanayii, danmdataüyükmeruimyapdacak 
ili.., ıelir .,.._ M.'Hitler itlriili- sanayi in iıtikbaJinin ham madde- ve meraaimin nihayetinde tanare
fi mafltp ellne1i i.....,itlir. Her ler,. tevziabna tabi bulundufunu lerimiz uçarak lltanbul hallmıa 
~:il mal.oluna 0111111 tftı --.. .. aöylemitlerdir. tebrilmameler atacaklardır. Şim • 
{.tında mu•affak olmafa çallflllıt· Almanyada ham maddelerin diye bdar lstanbul namına alm· 
\ır. • nckıam, dahilde fiatlerin yübel· mıtolan on iki tayyare ile beraber 

Mu•mm inf••t pqramlan meMıti mucip olacak mıdır? Al· lıtanhal bava filo.u bu aene on 
,..,....., itleri ~ ma· manya maden piyualarmm vazi. beı tay7aleJ8 Wii ohmafM. M
M kamlar liaırl•mıflır. Fabt yeti bu zannı tabiye etmelde.lir. kmmın Tayyare Cemi,etine pa
tlitlerin aldıtı MltGn lnı tedMrler Çinko mmteana olmaK üzere -- termekte oldaia kmnetli :rarcla 
memleketin ham mnat ihtiyacım riçte maden fiatlan zayif ilren 1la ve alika •JfJSİnCle lstanbul hava 
arttırmak neticetiıü YenDiftir. fiatlar Almanyada Ji*1e1mekte- flloeqw ıelecell 88De ._ bbliaç 
·1933 aeneıinde ye 1934 8enesi '-t dir. Müstamel meiılealer fiiıt1arı tayyare ili.ve edilec:eii liunet· 
la .. IClllda mUeal maddeler, lca- da yükaelmelrtalir. Hi1fiıH, • le ÜJDit edilmeİiteaır. 
•ür. pamglr, ~ lialar- '"'ak ki Clo1iUm•ld 'llY ı;...ınn it- Nurltte : 

.2'uJillaalll1'hiı••...._. ti...,.-.. ut hali me...mllllia klu11mMtam. J 
; ••. llMtttr.&Yaf>it J;u itfiallbn aa.tz He Büütn bu haller, :Almanya için Haydarpaşa lİ1~~· 

.lecliyeıi mecburi1'.'4i hasıl olmuı· olduiu sihi, ecnebi memlSetler h ) 
lır. Fakat~ döviz ola· için Cle ımDdirid lialW &teiildlr· 8Zll 8DIYOr 
1-ak elinde J;u1'dan miktar ..ı. iyi diitünenler Almanyanm naaıi Bu aene Ha1_'.darpatada eski Tıp 
mıftı. b.Yetli J,ir mall maClde aatm alı- fakülteai binumda aç.ılacq olan 

DöYia teclariki için ihracatı an oldalunu, dünya huhranınm ,._i litenin huırhfdarma -
canlanclır'iMk" lmftll•nda ıfitıei. as çolE Alman)'& balirauma tabi ~fbr. Mevcut mmtlamm Pim • 
~ alihir tedbirler müt· bulandajunu bilir 'ftJ »nanya · Cla yeniden lluı tMilit JaPdmt
laiı ltir maftffa)ayebizliİe afra· ..... ,..lmilel iicant liaıelr&tı- flr. F~ em blorif• le. 
m11tır. l~aeneıinin ilk-aiti a11 na ıiıawlL iltemesini ve afreln1 • lllatı a. ~-
1Sftiiuli~l&t miktin ihracatın meaini terci1' eCleder. Lhenin bltGn 1laırbldarı ,..ı 
~--Pk•daJla.la~l;Ya Çık itte, batta Fw olmali üzere Clen .......... ~ ta•em • 
mııtp. devletler hu '46tünce ile 1iarp la'llllllf olecÜI•. 

Hltler hlle•meti tehlikeyi der- hOrçlarmm_ tıcaNE i,;,rsl'armm ve Na..a ..a.t .... 
1-1 h-.W. ıl3il MnMi •fltnıı· .Almanyamn 1iuauat 1.orç1annm Maarif mlllltepn R--.. NaFıa 
andan iti...._ ~n ha • ettiii ıiyuetle han1u\ian el"9 ret- Be,:~ ...... :A•n•.,. ..... 
nete ,ap&İiı ııatidal 111adcıeı:r:a . mitlerdir. Fmt Xlman,.a takip tir. 
Jıaı ~ ._itmek ~ ted· eÖiii ıeyuetle lftmıtrd.n 4a. .._ l'rof•llr Fnllk 
IHrler aldı. Falarikalailn daha iyi tiii faydalan 1m1ıa etmit._ · Onrvenitere Jelli selen Profe. 
l»ir tetkil&ta tlbi bdnhM11;'8-.ıd- midir?. .ar F..a aa. tepili emtilOdnl 
nelerin tebdili Ye ilam IDadcle1- AJametleriDdm balieettitrniz sezmit ve reldör C-.il Beyle sa. 
,erine Almanyada imal edilen lna lndlran, ~Jmanlan gittiJIÇe riitınütt\ir. 
ıun'i maddelerin ( enatz) lmlla • derin Wr emette müteenir etmek- Dil Kurultayı ve mutnftller 
nılmaaı gibi taaarruf tedbirlerine tedir. Her ımıf halkta, lier ımıf Maarif :Vekaleti, Maarif mU • 
ıiritildi. Her teY dütünülerek ha· hubaliMm tuanufu huauıuntia Clürlülüne t&ıderdiii l»ir temim • 
nbte ıetirildi. bir cereyan sörü)mektedir. 'Ay• de, Dil 1Curulta:vma iıtirak edecek 

V akti,&e Rathenau tarafından ni maddelerin ayni n .. fı haiz o- bütün muallimlerin mekteplerin • 
lathnali teklif eclilmit olan .... IMi- mu .... ayai fiatla tedarik eCiile- deki •azifelerinden mezun aClde • 

' yük harp eınaıında kullamlmıt memesinden korkulmaktadır. U· dilecektir. 
hu!umın ıun'i ham maddeler ihya mumi harpte muharip devletler· ~~==ııı=~~==~~!:9!!!!9!!:9 
olunarak kullanılması Dr. Puppe· den her birinin lezzetini tattıiı 
ye bıralcılmı,br. ithal olunan vesika ıiıteminin avdetinden en - __ w_ 

nsa metw 
muhtelif ham maddelerin kontro· dite ediliyor. 
lu için Abun1ada alb büro teıir lıte bu ıuretle, M. Hitlerin babı 
olundu. Dr. Puppenin it arkadqı ettiii ıunl maddelere eritmekte • 
Dr. Ludovici bir aiuıtoıta, yüz yiz; zira Bitler yalnız bir tak· 
ıün devam etmek üzere bir "ham yit, yani, ferdin ittira kabiliye • Plllp Bares 
maddelerin iarafı ile mücadele,, tinin azalması ile iktifa edemez. 1111-••am-nm•llİIDlmnınnı-. 
deweai açtı. Bu mücadele, tabii, Ona zaferini ve yahut iııizliie Sanayici: 
b"~k fabrikacıları müteheyyiç kartı ihraz ettiğini iddia eY.lediği Cumhuriyet bayramında An 
ettı. Banlar tarafmcl&a sorulan ıu· ıalebenin zavahirini kurtarmak kara yeni ıergi evinde açılacak 
•llere ıanayiin ham maddesiz lazımdır. lıte bunun için Alman- ıanaYi ıerpine ittirak etmek 
aalmıye.cafr cevabı verildi. yada itin de•amını temin etmek • ıerefli bir nzifedir. Şimdid 
D~ha timdiden hazı bellihaılı makıadiyle, ham maddelerin ta • ı yerini ayırt. 

fal»n.kalarda mutat it ıaatlerinin sarrufudan bqka, ham maddeler Milli tktısat ve Tasarruf 

tatbıkına devam kabil olamamak- yaratmak mecburiyeti vardır. Bu --- ---Ce-mıill·yiıle•ti•. ••illi' 

"T d · · T .. k arama ergısı ur çeden Os 
hcaya endeksi,, neıre baflandı 

T. D. T. C. amumi merka heyeti 
'" lmruJeay -na WU-U elin üç 
celae 7ap1D1fbr. Birinci c:elae saat on 
bette umumi katip l&ralıim Necmi Be
yin reialifi albnda Ahmet Cent, Be
aim Atalay, Hlmit Zübeyr, Haaan 
Ali Naim Nazım ve Profeaör Dr. S... 
im Ali &e,1--. aairekkep olarak 
top~. Jkiaci c:eı..~. Maarif 
Y ekili Abidin .Be7, ~ celaeye ele 
B. M. M. reiai Kimn Pap Hz. re • 
iılik etmitlerdir. Eakitebir Mebuau 
Y utuf Ziya Bey de ha celaelerde bu
lamnuıtur. B• toplantılarda tezı. ve 

Kunılta:r ifl-i 1buiade s&iitilmiit
tür. 

Hey9t llaria ele Mat 15 te topla
nacaktır. 

T•am• derg191 
T. D, T. C. Umami Kitiplijind•: 

Tirk Dili tetkik ceıai79tinin çıkmak
ta oldufu Onnaahcadaa larlrçeye 
arama deraili (Z) 1mflnin IOmlmt 
teıkil eden aelüzinci fuildil ile ..._ 
olmuıta. Derpüa Türkçeden Oa • 
m.WDQa iaıılelui 9 ._. fMildi1 ile 
W...lamıt, 10 n ti inci luilrüller de 
~br. 

Bu fulMiler c1e eneldıir .-W al
bpr f_,.alllr. H ....... O laufine 
...... alaT~---0......
ca ............ sdsu faaikiillerde ha • 
1 •••dlrc 

Ea'ıh ~ ene1kDer sı"W 
~. 12 - fuilnil de 
.... yüm6 •iıllJıecmUA ... 

TUrk dlll bUHenl 

aalihattin mehmet, Akil, iamaJl 
cemalettin, ekrem, hikmet, t 

hilmi, haaan aptullab, nedlit 
vehbi, mOnip, khnn, zebra, 
remzi, ıülemyan muatafa, n 
fer oğlu, ıuat ham, nevvare 
ğuz, selmin, idil, pni, nadf1' 
yin, emine saffet, recai beyler 
nmılar. 

3 - Bu dördüncü liate U. 
liatelerde adlan )'Uıb zatlar 

aut 10 dan 12 " " 14 td 
kadar DolmaW.çede, Mi111 
müdürliifü daireainde açılan 
ye claiıtma mftaiM 
kaıtJamu alalııilirler. 

4 - Aza .. dinl87iclleia 
liateai )'arlll netndllecektlr. 

Anlaşma oltlo 

Rıhtım 
şirketi 

Yıl baıından so 
hükumetin ola 

Bir müddettenbari 
bulunan adH19 •ekili 
Şükrü Bey dün .. bah Jrmntı• 
mittir. 

Burada blclıiı müd:c1e11• 
itler iberincle tetkibt yam• 
t -1.1 • • • .,. 

·~ -c:ırmu•uıı n 

1 - iki &in enel .sdcan (Türk len ı -r. 
Dili) 1ilha .... 1-iW ..,__. AJDi nmaıicfa Jdilldnıii --:..=:-~ :-·~~...:.:~·· l ıtDtirhetbıi ..ıııı ~ 
tı, KanltQa .......--~ 7dhk sa ·!' alakadar olan vekil ~J' • 
lqma neticelerl, 1-s- 711 ,....... ... dlri,te, latınl...ıda -
7ilk dil aalıMi ....... .. ıc.,. devam etmit w ..-m 
...... Mm e- a.Jia "Arap laımalar temin e'dilmiftir. 
OOW. TGrkce" tezi a..rilule örnek· MalGln olduia lsere, 
.. ftnlır. nhbm .. ... .. ta 

3 - (Türk Dili) Wilteniain .. aa· • fi& ~m- -•·'!"~ 
, .... ....ndler cııli IW 30 bnt • zenne al•alr JiaranD 
tur. Bu hıulta, tirietle • 

4 - AHnıl .. Demt Mathaaaı qan bir zamandan );eri 
'twlıf•lr s• • ;P nWı•.. JO?ihı. 

1 - A1tonelerdea ellerine Cleime- Mblıkerelere ince 
mit ..,.... NlaıMnılw Umııiı.n lııltlp- ·..ı ~- 1 !_1.... .. 

lil9 ..U ı•t ... ı!riliıler. ua .. ~.lf, , ... ~ . 
8 - S.tıt IDlfkai Tirk kitapçı .. ICnaf, AnliaraJ'IW )lderell 

hk Limited ŞDDtidir. ma eaaalan etrafm'Cla 
7 - Blltüin yedinct .. ,... da Dd murahliu1ari,.le -.Brii 

sin .... ~- Şirat müailni, bu ti 
Kurultay amımn wı.. 1Rala ..--, aJDi iti 
ı-ıı-~-ı-a.... ,.. .. eMH~ 

..ı llill ,., 14.., Dı' t \fr • • lionapnaftar. 
nwımııı .. ılım ......_. - s..1--! .. L.L Dili 1*'1 

.,.. -- ....,. ·•-- Sabn alma e9&11an 
Kmalta,.... aa o1anı1r ~ .._. 
m.. m6ıaaat ......_. dördincG 
Hltell tadar: 

nr. operatar memduli ndet, nıu
harrma J'~ mahittin lıaha, dr. mu
hittin ceW. dr. aauhlttin haJri. mual· 
Um. maatafa, Jllithaf çemal, musaffer 
kiıım, n. semin, naci, naciye ııejat, 
nilıat srm, nakip zade gtritn an hay
dar, necip asım, nevıet necip, orbmı 
rlza, orlian .eYfl, oarmn ftttt, 8ınet' 

111cf. refik ahmef, re~ tıef't ftUri, ~ 
fit akif, saadet zihni, aabahat, aadul-

lah '"· -= Tftim, ait, ealih mant, 
nurl, cif. yüsbap mp-

ye betin, fefik, feV• 
1, ~r nejat, tahain, , 
taBta., y. keına!, .,. 

ztya, cemal, sellha oa~an, ziya, 
ziya muaffcr, mülbma talit hUınfl, 
dr. lülmi, ali enver, hüseyin, mecdi 
1adettin, dr. galip ata, aami paıa za
de aeai, necdet rüıtU, doktor aainı a
ti, pir emin billent, doktor rifat ca
fer, Hauta fehmi beyler ve hanımlar. 

a - Karultaya daimi dinleyici o
larak ittirak etmek üzere müracaat • 
dealerin clörcliiacü liateai ıuclur: 

Dr. yüzbap ıuphi, batice, fahri, 
millbım dofan, sahne, hllaamettin 
f uat, iımail hakkı 8mer cemal. muı
taf a ofuz, akif, raife, refet, kemal, dr. 

miP'· 
Adliye Vekili Bey,. 

liderken, Perapaluta 
ziyaret eden pzet·~·1._.W'Z.:.. 

dair l;eyanatta ı;aı'lmlllll~ 
Adliye Vekili Bey d 
"-Bir seneyi aşan b 

'danberi nhtmı §irKetiyle 
'degelen müzaiereler, • 
'Ce venniş sayılabilir. 

prensip noKtalarmda 
mutabalCatı eflmr liası1 
Bu noktalar tarafeynce 
miştir. Onümüzdeki 
günün'de' itibaren, 
!USi, umumt, bütün OL:Meı-
ve emlaki devlete ·d 
Junacaldır. 

"Yrlhk taksit rabı»l 
cereyan eden mnzalie 
ziyade, bu tal<sitin, '91 
iktısadt şartlanna uy~ 

~ gözetilmiştir. 
"Btı Jtusus, her iJd 

nü niyetiyle haUeClil111ftll': 
"Ytllik taksit, kırk 

istikraz mahiyetinde o 



'I 4'1(/1 ın Tefrikası: 78!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Ôlüme Susayan Gönül 
- v s lA • ı" t ı azan: e amı zze .. 

i - Allah razı olıun, üıtümden tı. Arabayı hep takip ottim. 
~ ır bir yük kalktı. Eğer bir srün - Nerelere ıittiler .. 
u .Parayı bana. veren adama raı · - Nihayet a§ağıya, senin evin 
Rtlırıem ona kul köle olacaiım. ı civarına indiler, onları ıonra göz

- O adamın ıana kim olduiu· den kaybettim. 
ııu .. l . ~ . H h ld ıoy emıyecegım. er a e - Katiller onlardır. 
tenf b' d' B k 'f i . ın ır ıey ır. uraya eyı Mehmet sarardı: 
dSın eğlenmeğe gelmitti. Yüzünü - Demek bizim eve gele·n k<'.· 

t Pek iyi göremedim. Görsem ta· ı·ı · t . ı.nıı§ ... 
) 

11'Y•nıam pek .• Her halde ıenin e· - Hiç •. Bir fey demedim .. 
~~ bu parayı bırakan odur. Çün • - Ne dedin?. 
, 

11 bendeu senin nerede olurdu- Dütünüyordu: 
turıu •ordular. itiraf et, ki bu pa· "Aman yarabbi .. Demek bu pa· 
~1.Yı biraz da benim sayemde al · rayı veren .. Belki de kendi parasr 

~ değildi .. u 

h ehnıet memnundu. Bu para Biraz ıonra, yolun nihayetinde 
eltı Paraydı. Meyhaneciyi ku· jandarmalar göründü. Yanlarında 

C..kladı ve çıktı. Sevincinden or· k\çük Ali ile meyhaneci, vak'ayı 
llıa.na doğru yürümeğe baıladı. h&ber alan çoluk çocuk, halk da 
d Orman kö!küne sapılacak köte· ,1., vardı. Arkalanndan müddeiu· 

e, denize doğru, bir yığın kaya mu-ni ile doktor yelitli. 
~lrdı. Önde tarkı ıöyliyerek ıi · Jandannalar halkı daiıttı 
en oğluna ıeı!endi: müddeiumumf Mehmede sordu: 
- Baba, baba, ael bak. _ Ceıedi aen mi ıörclün? 
Mehmet duraladı. Oilu ıaraı.. _ Evet efendim .. Daha doğru 

ltıııtı: ıu oilum kan lekelerini ıördü. 
- Ne var?. Doktorla beraber uçruma yak· 
- Şu tatlar kanlanmıf. latttlar. Müddeiumumi: 
- Olur a, biri dü9mü9tür, bit _ Sizi beyhude buraY.a getir· 

)erj kanamııtır. dik, c1edi, öldürüleni denize al· 
t. J:' akat Mehmet de bakınca kal- 1 
Q ır.ıt ar. 
J 

1 attı. Her taraf kan lekesi için· _ Hayır efendim, ceıet bira~ 
Qeydi: 

- Vay canına! .. Bu da ne be? 
Yerin toprakları çifnenmi9, bo 

atede duruyor. 
- Teıadüf olacak.. Bunu ne 

5 - VAKi'.!' 15 AOUSTOS 1934 ~ 

"Hurdacılar pazarı,, nı 1hiç dolaştınız mı? 

En meşhur adamlar bu pazarın 
meftunudurlar, tiryakisidirler ! 

150 sene evveline ait bir antikayı · "1rdac-!-rda bu~abilir
siniz.. Tanınmış bir hurdacı bize neler anlabyor ? 

- Önceleri bura11 da kapalı 
çarfının bir parçaaıymıf, bey .. 
Sonra, büyük zelzelede yıkılınca, 
! erine ziraat bankası ıu gördüğün 
binaları yapmı, .• Buralara Çadır· 
cılar yerleşmiş .. Uzun müddet ça· 
ciırcılar burada çalıımıılar. Paza· 
ra Çadırcılar denifinin sebebi de 
bn zaten .. Efendime söyleyim, da
ha sonra Çadırcılarda inkıraz bul
muf. Onun yerine fu garip çar§' 
meydana gelmit itte .. 

anlamazsa, dükkan borcuyla çı

kar .. 
Konu§mayı dinliyen bitişik 

dükkanın sah;hi csnıer rr ğ;z yiiz
lü adam birdenbire içini çekti: 

- İ!ler iyi id; ama. geçti o 

günler .. 
Kanun var, yedide kapaltyoru: 

dükkanı .. Tam bizim, bu çarşı es· 
nafmm alı~veriş edeceği snalt<! 
uykuya gidiyoruz. Gündüz zaten 
alıfverit yapmazdık. Ak~amlan 

* * * da yapmıyoruz §imdi. Nice olacak 
Garip c;arıı. Çadırcılara hiç halimiz? ... 

yolcnuz düttü mü?. Gerçekten en· Etraftan sesler: 
lereaan bir yerdir burası .. tık gö· - lyi olur .. 
ıilfte dolatıfl& hükmünüzü verir · - İyi olur intallah .• 
ıiniz ki bu garip pazarda arayır: Burnumuzun dibinde göbekli 
bulamıyacağımz bir tek teY yok· bir adam peyda oldu. Ahmet bey 
tur. Ben bu hükmü verdim, ıorup hızlı hızlı onu bana anlattı: 
ıoruflurduktan ıonra yanılmadı _ Dikkat ediyor musun, bey?· 
ğımı anladım. "Kurtdereliye benzer .. Ense, gö · 

Meıeli. ıu uf.ak dükklna bakı- bek yerinde .. Şu ensenin üzerinde 
nız: Renk renk, biçim biçim lim· bir bölük Bulgar neferi hora tepe· 
balar; karpuzlu konıol li.mhaları : bilir .. Beı övün yemek yer günde 
abajurlu, abajurauz aıma lamba- NeJe, keyif yerinde .. Gam yok lrn.· 
ier; maıa lambalan.. Hepıi de 

savet yok .. 
eski.. - Para da yok be Ahmet!.. 
Yanındaki dükkanda: Gramo· 

diği e§yaıını ilk göıterdiği alıcı· 
sına ıatmnlıdır. Mal, çarııyı do • 
lattıkça, ilk verilen Hattan dü!cr. 
Ve öyle bir hale gelir ki, hazan 
satılamadan ıeri döner. Hurdacı· 
lar, bir dükkandan bir dükkana 
dolaşan e!Ya kartmnda kutkula · 
mrlar. "Bititik dükkan almadı, a· 
caba neye?. Ben alırsam aldanır 
mıyım?,, diye dütünürlcr. Ona 
göre fiat takdir ederler. Lafı u· 
zatmıynhm: 

Bizim arkadaı: 
- Evde kapandı! 
Cevabını verdi. Nurettin bey 

fiat istedi. Komfu: 
- Yü2 lira! 

~lnıuttu. 
- Burada bir ___boğu•-· oımu~ 

/ ~ söyl~miyoraun?. 
- Söyliyecektim efendim 

n\a •• 

t d d 
- Kah kah kah .. 

a . fonlar.. ca ından buıüne ka ar Ahmet beyle konuşmamıza de· 

Diye kestirip attı. Yüz lira .. Bi· 
.7.İm komfu mutlak çıldırdı, de

dim içimden .. Dokso.n liraya fit 
olduklarını ıörün::e ıaşkınlıktan 
tıkana~aktım. Meğer sattığımız 
kapı kanatları "Edirneli Salih uı· 
ta,. yapm) mış .. Edirneli Salih us• 
ta, yaman bir uıtaymı§.. Ağad, 

suyu gelirken ve çekilirken keser· 
mit .. Bu tahta artık ne iirilir, ne 
bükülürmüş .. Amerikalılar Edir • 
neli Salih ustanın yap11ını yükıek 
fiatlarla antil<a diye topluyorlar· 

birini ı..~ .. ~ıamıı1ar. 
'Dikkat etti. Sürüklenen hir vii 

cut, Uçuruma doğru iz bırakmı§lı 
b - \:Jlııı.n, yüzü koyun yat dr 
ak &§ağı .• korkma, ben ayaklft· 

tından tutarım. 
li Küçük Ali çevik bir oğland• 

emen )'eı·e yattı, uzandı. On be~ 
~.etre &§ağıda bir ceıet gördr 

llriyerek kalktı: 

- Or~da bo.ba. 
Celilin vücudu uçurumdan yu· 

:lrla.nm&m19, on beı metre ötede 
~l.ra.ça gibi bir toprak yıiınınd:
llntı!tr. 
Mehmet de itildi, baktı. Gördü. 

) - Burada muhakkak bir cine 
tt i!lenmi9, diye mırıldandı. 
- Ne diyorsun baba?. 

b - Çabuk meyhaneye kof, ha· 
a'tr \'er, jandarmaya halter ver· 
1tıler. 

- Peki. 
it - Dur. Ondan ıonra eve in. 
tırıerıe "k .. • • . .. 1 A 
~ gecı eceııımızı soy e. • 
li' bu c'nayetten bahsetme .. 

':Ydi koı .. 

~ocuk koıarak uzaklaıtı. 
et& ehmet afallamıttı .. Ne yapa· 
tU •rıı düıünürken, yolda iki 
,. .. ~ti.ik memuru ıöründü. Onlar
•""ı.rd' • C" ı, ııi anlattı. 

Umrük memuru: 
~t~ Tuhaf fey, dedi, bu gecr 
hir ep buralarda dolaıtım, hk 
l ,h tey duymadım.. Jandarmayr 

:._r Verdiniz mi?. 
~u~. tvet, benim oğlanı koıtur· 
-E .. 

!\ıt} ıer bu cinayetin failıni bu· 
lrıa. k ti, k' . 8.f olıun .. Allahın daim· 

..._'rtışın öldürdüğü ne bilinecek' 
,.. .. ahit de yok. 
"Ull\r"k d4. u rrıcmuru biraz düıün · 

lit:-d~run hele diye söylendi 
lttlb '-n acce buralarda iki sefer a F 
lıl'lı" encrlerini ıördüği.imü ha· 

-1°ruın 
Öte}f · 
, Öı de hatırln.dı: 

h Ylc Ya d v k • •on , ormann ogru çı · 
re. d" 0 ndü, ıonra tekrar çık· 

. gramofonun aeçirdiii tekamüJ 
ınerhalelerini bu ufak dükkanda vam ediyoruz: - Hemen ceset muayene edil - Bu ite nasıl basladığımı &a· 
görmek pek ili. kabil .. Eıki devir· 

mış .. 
Hisseme altmış lira dü§tÜ bu 

~ın. na anlatay•m, bey .. Kuvavı mil1 i· 
lere ait bir konak sobasının yanı· 

011 • .ı- ·-.~· i.-.ıl&J~~.-.--~~nrii.~r~ifin~~~;;=:n~rt~::=:i-,..,. ... .1.1.. __ _,,_. .ı..-iiı•iim . ı. yok 

işten .. Demin de dedim ya, Ku~•3· 
vı Milliycden yenı~ı dötim\i!tük. 
lt yoktu, güç yoktll~-~arH b1T İ§ti •t a r yer 

'İ: ı·~Hellm ! güç yoktu .. Şehremininde bir evde 
- Biriniz, beline ip bailuın, • • • oturuyordum .. Bir gün, arkadaş - bu .. Baıladım ben de.. Önceleri, 

Edirneli Salih uıta yapııı evler 
buluyordum. Birer ikifer ay için 
Mralıyordum. Ev sahiplerini kafe· 
sc koyuyor, kapı kanatlarını, e • 
vin götürülebilir di~er taraflarını 

AmerikaI.lara okutuyordum. Ni • 
hayet hndacı olduk çıktık ı,ın 

içinden, bey .. 

iki kiti tuttun, l\f&iı inıin, ceıed? _ Haziran, temmuz, ağuıtot larla bizim evde ufak bir eğlenti 
; ukarı getirsin. ayları bizim için kısır aylardır yaptık. Dostlar, hurdacı esnaftı .. · 

Bakındılar, homurdanlılar: ltler durur. Çartının ölü zamanı- dandı hep .. Şu bitişik dükkanın 
dır bu mevsim.. sahibi de vardı. Çıkarken beni bir - Gü~ iı .. 

P k. " b ? kenara çekti. - e ı, ıe ep .. 
- Sebep meydanda.. Mahlce· - Şu kapı kanatlarını görüye: 

Bir ıeı duyuldu: 
- Beni iple aıaiı sarkıtsınlal' 
Bunu ıöyliyen küçük Aliydi. meler kapalıdır. Haciz mal satıl· muıun? • 

Dedi. -7-
Müddeiumumi hayretle baktı: 
- Sen ki mı in?. 
Balıkçı Mehmet: 
- Benim oğlumdur, dedi. 
Müddeiumumi gülümsedi: 
- Sen korkmaz mııın?. 
- Ne var korkacak .. 
Mehmet hemen oğlunun beline 

ipi bağladı. iki jandarmanın yar· 
dımıyle çocuğu uçuruma sarkıttı· 
lar .. Bir çeyrek ıonra, cesetle be· 
raber küçük Ali de yukarı çekil 

di. 

maz .• 
- Kaç türlü eınaf var burada? 
Kiminle konuıuyorum biliyor 

muıunuz?.: Pazarın en mahir 
hurdacılarından biriyle.. Ahmet 
Beyle •. "Hurdacıh ta it mi?,, diye 

düıünmeyiniz. Bu da meharet iı
tiyen bir if .. Ve Ahmet Bey, çar§ı· 
da bu işlerden anlryanların belli 
bathlarından.. Hurdacılıkta mu -
vaff akıyet, girginliğin, cür' etin 
derecesine bakarmı§.. Ahmel 
Beyde bunların hepıi fazla.siyle 
mevcut •• 

Doktor Celilin kalbini yokladı - Kaç türlü eınaf mı var, de-
r ı·ı· ·· ·· .... kan ve topra'· din, bey?. Sayayım: Mobilyeci "'o ı ın yuzu gozu ff • • 

. . d' . .1 T k , bir, ayakçı ıkı, hurdacı üç ... 
•C:. ındey ı. Su aetırttı er. opra . M b'l . IA b'l . . d'l o ı yecı ma um, onu ı mı· 
ları, kanları temızle ı er. k A k f . l . d yen yo tur. ya çı esna , parça 

Boynunda, parmak ız erı var ı . parça eski etya dolaştırır, ayal< 
Giiğıüuü açtılar. Bıçak yarasın : .. . 1 · der 

uzerı a ışverı§ e . 
meydana çıktı. Bu esnafın en ba§ında hurda· 

Müddeiumumi sordu: 
- Katil evvela bojmak iıte· ı 

'mit .. Bu parmak izlerinden, kati· 
lin kocaman elli, kalın parmakl· 
ve çok kuvvetli bir adam olduğv 
muhakkak. 

Müddeiumuminin gözü, gayri· 
ihtiyari, balıkçı Mehmedin elleri· 

ne gitti. 1 
Doktor devam etti: 
- Ondan sonra göğıüne bir 

hrçak saplam1tlar. 
Doktorun ıözleri zapta ıeçiyor· . 

clu. Miiddeiumumi emretti: 
- Ceplerini ti.rayın. 
Cepleri arandı. 

(Dcv&mJ var) 

cılar gelir .. En çok İ§ yaı::ın onlar· 
dır. Bak bana, bey: Buhran var 
muhran var .. i!sizlik var.. Am< 
ben altı çocuk babasıyım .. Altı ca· 
na bakıyorum bu zamanda .. Yir
mi beş lira ev kirası veriyorum 
Her gece sinemaya gidiyorum. 
Belvüde bira içiyorum. Londrada 
iki tek atıyorum. Borcum yok 
harcım yok .. Yani i~lerim tıkırm 
da .. Hurdacılık para getiren bir 
iı .. Amma, meharet ister .. Bilgi i: 
ter .. lnaan, gözü açık 1olmah .. B: 
hiçbir pazara benzemez, bey. 
Burada sermayeye lüzum yok 
tur. Sermaye bilgidir bur"'. .J~ ... 
Beı bin lira ile gelen, eğer iıte.ı 

- Görüyorum. 
Dedim. 
- Onların ne para edeceğin· 

bilsen şaıanın. 
- Deme ulan .. 
- Yallah .. 
- Eeee ne yapac"'ğız?. 
_ Punduna getirip ev sahibin 

ltafese koy, satalım .. 
- Olur be .. 
Hemen ertesi günü ev sahibin 

yakaladım: 
- Odalar çok loş! 
Dedim. 
- Doğrudur! 

. ~ . 
- Yüz elli ıene evveline ait 

antika eşyayı burada bulmak ka· 
b:ldir, bey .. En büyük adamlar bu 
çarşının meftunudurlar, tir1•- · 
dirler .. Zengjn, tüccar ı;ık ... k bu • 
raya gelir .. Birçoklarında bu pa • 
zarda do'aşmak. -=telen P'ir'~n hur· 
daları r;örmek ·-;ne gelenleri al· 

malf bir hcctalık haline gelmiştir. 
Ben çok tüccar tanırım ki, evleri· 
ni baştan başa hurdayla doldur· 

muşlardır •• 

Dedi. • .............................................. " ••••••• , ı 
_ Bir çare bulmak lazım!.. ! Davetler 1 
- Çareyi sen bul.. ~İ.İİt ... TU;k .. t;İ;a;;· .. bİ;İ·ij"i~·d·~ 
- Ben buldum.. 1 . ... . . 

N 
.ı• ? Milli Türk Talebe Bırlııı U. katıp. 

- euır . . 
Kttpı kanatlarım c1kartml'.l• liğinden: C t . .. •. 

- ~ . 18 Ağuıtoı unuır eaı gunu ıaat 

yerlerine camlı kapı geçırhr.ck.. ıs te idare heyetimizin fevkalade İç· 
- Yap da nasıl yapm·san Y3 P timaı vardır. idare heyeti azalarının 

Bir gün ancak geçti. Kapı kn 1 mcskur saatte behemehal Birlik mer· 

natlannı sarıp 6arr:ıa1 :v·ın ::a, V P kezinde bulunmaları. 

elini Çadırcılar pazarı... Bitişik 
k 1 .· ı b'ırlı'lde Nurettin :::::::m:::ım:::m1n1111uı:ccımmı1111:mnmm 

om§u ı:uıy e ' ·· v tt =ı . . 'k,., n·' :: ıur aş : . 
Bey namında hır anh a.-ı)" • 1 :: !. •· A k .. d' ·? ·ı 'k K ı •l r nı na" r.terdı'k : •• · n arayı gorme ın mı.. :. 
t ı . apı ~:-- ... -. ... a ı '-> il • :. • • • :: 

. B !: Cumhurıyet bayramında a · !i 
Nurettın ey: :: l k · .. · '11 

d 
. k d ., H -:ı aca sergı mı nasebetıle ı" : 

Ev e mı apan ı. · ı ·· · 
D

. d 5 b"l ... - ı'n be· H pılacak tenzilatlı tarifelerder H • ıye sor u.. en ı m s , :: . . . ı; 

O 
· b d b'l ezdı'm Sc.. :: ıstıfıtde ederek yem Dc,·let mc •• 

zaman en e ı m · ••· ı :: . . . .. · · 1' 
d .. v d' B' hurdar ·1 • e: kezımı:z:1 mutlak gor: Hem zı· f ra 4ln ogren ım: ır -ı çm 

1
.: • :: 

. :· yaret hem tır.ar"t ! :: 
evde kapanan, yanı pazarda k{' - :! ' . . ~ n 
d. · d b k k' .. t ·1 ;: Mıllı lktısat ve Tasarıı.ıf'i 
ısın en a~ a ımseye ~os erı · :i . . 

1
:, 

· ,, ,, .. B' h d !i Ceımyetı ı 
mı yen et;··" - - · ~·1 fA ·r. ı r \tr r :::::::::::::::::::::::::::::.::::::::=:::::::ı:;::c::::a 
malın sahibi, evinden pazara getir· 





Meıri Dreslerin \'dşayışı 

Hayab, zaman zaman pek çetinle
ten mücadelelerle ıeçen Meri Dres -
ler, dünyanın dört bir tarafında akis
ler bırakan en üstün §Öhretin zevki
ni, yukarıda iıaret ettiğimiz gibi, çok 
f;eç tattı ve bu zevkaht, süreksiz ol· 
du. "Çirkin bir ördek yavrusunun ha· 
yatı" ismi altında bayatını ve batı • 
ralarmı neşreden bu büyük yıldız, ö
nümüzdeki ıin~ mevsiminde, 'daha 
bir çok meıhur yıldızlarla beraber, 
lstanbulda "Aktam yemeği saat ae • 
kizde" filminde görülecektir! 

rt. c. 
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'' Sadi .AlaAc ,, fit-

Dansözler Filmi! 

yılamaz. Ben, bu ikisini uzun u· 
zadıya tetkik ettim. Adeta mü -

ıahede altında tuttum. Fakat, 
her nedense bir türlü yazmağa 

baıla.ıyamadım. Öylece aradan üç 
ıene geçti. Ancak, Holivudda 
Con Gravfordla tanıttıktan sonra· 
dır ki kalemi elime aldım. Bu , 
huıuıiyetli yıldız, bana ilham ver
mit oldu. Kabaredeki kadmı, o
nun ve evlendiği adamın hayatını 
düıünerek bu eıeri yazarken, Con 
Gravfordun hayali, gözlerimin ö • 
nünde şekilleniyor, canlanıyordu. 
Doğrusunu isterseniz, ben . bu 
mevzuu filme almam ve baş kadın 
rolü bu yıldız tarafından temsil 
edilsin diye tesbit ettim. latedi-

, ed' 
ğimin olması, beni memnun 1 • 

yor. Niçi~ saklıyayım? Doğrusu 

bu! 
Bunlan aayliyen lia<tm nıuliar • 

rir eserindeki ve filmdeki vakaya 
' "B d sahne olan Nevyorkun ro vey,, 

ini, oradaki tipleri, bu eğlence 
ve sefahat yerinin sevinçlerini, Ü· 

Muriyel Evans 

Bir Mevzu 
Esrarengiz, karııık mevzulu 

filmler çevrilmesi ihmal edilme • 
diğinden bahisle, geçenlerde 

• mitlerini, ıztıraplarmı, inkisar • 
}arını yakından tanır. Tanıması 

"Mavi odadaki sır,, filmine iıaret 
etmiı, bunu oynıyanların isimle -
rini saymı§bk. Bu filmin mevzu
u da §Öyledir: 

Eskiden kalma bir ıaray .. Bu. 
radaki mavi odada yirmi sene ev • 
vel üç genç ölmü§. Tabii esraren • 
giz surette.. Şimdi bu şato sahi
binin dilber kızına gönül veren 
üç genç, kahramanlık göstermeğe 
davranıyorlar. Üçü de 11ra ile 
mavi odada geceliyorlar. Birin • 
ciıi kayboluyor, ikincisi öldürülü • 
yor, üçüncüsü bir çok esrarengiz 
hadiselerden sonra, nihayet mu • 
ammayı halletmeğe muvaffak «t • 

luyor. Ve herkes ıaşıp kalıyor. 

Mevzu da işte bu ... 

Meri Drealer, uAkşam Yemeği Saat Sekizde,, Filminde 
Liyonel Barrimorla Beraber 

da yerindedir. Çünkü, kendisi de 
evvelce bir revü tiyatrosunda bir 
dansözdü!. Evet, o bir kadındır 
ve evvelce dansözdü!. Sonra, 

ı sahnede muvaffak olamıyacağmı 
! aklı kesti ve sahneden indi. Bir 
İ müddet daktiloluk etti. içinde 
' tiyatroya kartı gideremediği bir 

hasret duygusu vardı. Oraya ar • 
' tist olarak değil, seyircilere yer 

gösterici, program "dağıtıcı olarak 
döndü.Bunu, kendisi memnuniyet
le kaydediyor. Bu suretle birçoU · 
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AVRUPADA 
Harp Olacak Mı7. M /-'\ T + ·:~~~~: ·~ ·.ı.·~::, f 

Gb. do~uşu ~. ıo ~. ı ı 
Gh batısı I9. ıo 19,08 Yet • Amerikalı muhabir Knickerbocker'in ihtisasları: 
S&bah Hm ıuı • · rı 4 l 4 

oııe namuı Hı. ıs ı~.ıs Buna rağmen franıızlar bu· 
ftlndl Hmıııı 16.08 16.07 

z m 
!!!!!!!! !!!!l!!l!!l!!l!!I· Yazan : Selami izzet 

A,. günlük emin olduklarını biliyor· .. ~ım namax 19.10 19,08 • 
Yatsı nımaıı ~o.sı rn,30 lar: Biliyorlar ki, bomba tayyare· 

Bir sonbahar ıünüydü. Bahçe-\ bakıyorlarmıı. Kız yolda anasiyle imsak 3· 15 3•17 leri ne yapmıya kadir olurlaraa 
Yılın geçen gilnler1 219 2 .0 

nin ,Uneılik bir yönü sıcaktı. babasını kaybetmiı. Bize rasla· Yılın kalan l·ünlerı 14b 14 , olsunlar, kat'i neticeyi istihsal et· 
Çocuk, yerde topraklarla oy • mı§. Anaıını görünce çocuğu bı • ""---------~---- _J mek piyadenin elindedir. Kat'i 

nuyordu. Biraz ötede, Cemile ha- ' rakrp kaçmı§.. O karıatalıkta - , ~ muharebe süngü süngüye çarpı~ıl· 
nnnefendiyle Şefi~a oturuyorlar· bittabi çocuju aramak akıllarına R A D Y O dıktan sonra kazanılacaktır. Yaya 
dı. gelmemiş .. Belki de hatlarından - giden asker nihayette düımana ts ug ün 

ihtiyar hanımefendi bir §ey Ö· gitti diye ıevinmitlerdir .. Üıtün .. lSTA.::iBUL : memleketinin arzularını cebren 
rüyordu. Genç kadın, dikitini diz- deki elbiseleri de tarif ettiler. Hiç 18.so: Fransızca den. 19: ıutnolor: Şehir kabul ettirmeye muvaffak ola • 
lerine bırakmıt, çocuğa bakıyor· fÜphem kalmadı. t17atrotu artııtıcrlndcn :\Iuıunmer bey. ıo.so caktır. Fransız milletinin harpten 

TUrk musiki n1?1riyatı: (Ekrem, Ruacıı, 
Clu. Cemile hanım mırıldandı: Oevclet, '1uııtafa bcl·ler ve Vecihe, Semiha bu kadar korkmasına rağmen as· 

Birden gözleri Y&§ardr, yanak· - Bu biçare .kadına doğruyu baıumlar.) ~ı.20: AJanıı , .e borıa haberleri. keri hizmeti bir seneden on sekiz 
ıarI t1landı. .. l k 1.. ıı.ıo: StUcll·o caz ve tan,ro orkcıtra1ı. k ff k I soy eme azım. ı:aa Kb7 .. \'AR~OVA, 1845 m. aya çı armıya muva a o ama · 

Cemile hanımefendi, elini genç' - Tabii saklıyamayız.. Hem 18,15: roıoneı. nıuııkııı. - l\luıahabe. 19, maıına sebep gene bu büyük tah· 
J<admın dizine koydu: !Üphe'den kurtulması daha iyidir.. ı5: Askeri orkestra konseri. 19,4:s: Harbi kimattır. Böyle olduğu halde er. 

Ş f k 
umumi hatıralan. M: Muhtelif, %0,15: Es· 

- e i a kızım, hiraz malaıl - Pek tatmaz. Zaten kendi 1d prkılar. 20,40: Ta:;-annı (Piyano rcta- fena felaketlere muntazır bulu · 
ol.. çocuğ\ı olduğuna pek inanamıyor. katiyle) . 2· . l\luaaha1>e. 21,02: Aktllallte. 

- Elimde deiil hanımefen"di- Daha biraz evvel.. %1,U: Pllk. %1,•o: PopWer orke.tra kon-
ııerl. 2%,llS: Haberler. 22,2:1: Hant musiki. 

c:" ·m .. Bu bilememezlili çolC acı Bir ayak ıeıi ıözünü kesti. Tit· 2S: Spor haberler1. 28,15: Ncoeıı n~rlyat. 
:;~, .. Üç aydır y'a,amıyorum san- reyen bir aes duyuldu: 24: Mıısahabe. 24.05: DaM pll'lkları. 
k. T •_ı • d f d. us Khı.. BtlKREŞ, SM m. 
·1.. asavvur ediniz, şu üç aaım - Hanmıefen i .. Hanıme en ı.. ıa _ lll: GUndUz ne,rlyotı. 19: IIıırn . ~ 

ötede oynıyan çocuk, kendi çocu· - Ne var Şefilia?. poru. ıa,oıs Orl<estra. '20: 1'nh·enıtc. 20,15: 

cı.ım mu, değil mi?. Bir türlü öi· ,Şefika, kuca'ğnida çocukla gir· Radyo orkeJtrumm clevnmı. 21: Konfe· 
raıu. %1,15 Radyo orkeıtraıımm devamı. 

ı ·-;·· ~.-niyorqm .. Sazan 'dütünüyo· di: ııı Konferane. 21,ııs: Sollıt Konlt'r (Vlyo· 

ru:n, benim çocuğum 'dirorum. - Benim oğlum hanmıefen'di .. lonmel solo). %1,45: Muaahl\hc. 22: Taran· 

O ·:.:aman da, lüzumu ıiaClar sev· Artrli eminim.. Tıpkl babasına nL J!?,ao Klarlnet konııerı. :?3: Habf'rlcr. 
:?S,30: Kah-çehane konseri. 

m?yormu§um gibi geliyor 'bana.. benziyor .. Biraz evvel bahçede ba· Mıs Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
Sazan da, hayır, benim çocuğum na baldı ve gülümıedi. Babası :eı: KUtUk radyo tiyatrosu. 22.~: tmrr 

'deg"il diyorum ve burada Dof yere bakıp 'da gülümsüyor sandım.. Mayan sıaa takımı. 28•
80

: Oaz orke.tra· 
11.. t4,15 Piyano konseri. t4,H \'ercı 

-.turduğumu "dü§ünüp üzülüyo· Na11l oldu 'da üç aydır tanıyama· aıaıı taıumı:. 
.. Ve acaba çocuğum nereler· dım .. J\rtıli ıüph'em lialmadı. Be· KJaz. v.tYANA, G07 m. 

20,40: Vere Sch\•rm latlrak ve Erlch Mel· 
. Kimlerin elin.de. diye ltendi nim oilum.. ıer1ıı piyano ntakatıyte earkllnr. 21,ııs: 

~ndimi yiyorum.. Hem gülüyor, liem h"ıç1iırıyor· ".JoJuın Meıteroy,. ısımıı temııı. 2UO ifa-

- Kendini hu liadar ibmeme· du. Çocuğu De.ğrma l>aımıı, mü· berter. :?C: Asımı kon11ert. uo: PWc. 

le ga~et et. Belin yaliın<la bir temadiyen öpüyorau. 
fer öireniriz. Kocam liep ıoı:up Kan lioca lia'lö!tılar. 'Anlatmış· 
ıonı9turuyor .. Seninle ne ~adar lar'dı. Do'iruyu ıöylemelt lüzum
all~ u duğumuzu .rörüyor· suzClu. acıy"dı, imklnsır:"dı. Cocu· 
IUD· • · •• ~n anası, ananın çocuğu -vardı .. 

- Beni dalia 'dün tan.mııyorClu· Cemile lianım, Şefikanm yüzü-
nuz. Yanınıza aldmn, \;ana i, ne balmnya ceıaret edemeden 
buldunuz. Size minnettarım .. Fa· sordu: 
kat ne yapayım, çocuğum mu "de· - Mes'ut muıun?. 
ğil mi?. dire çıl~ırıyoru~ ... Bile· - Tabii liammefendi .. Niliayet 
miyorum .. On ıelCız aylrli b1r be- oğluma ı<avuıtum .. 
bekle, üç buçuk ya,m"da bir çocuk Ve çocuğu gene bairına bastı· 
arasında çok farli var"dır. O za· rıp öptU. 
man ne ıiydiği hile hatınm'da de· .-.... --------~---·•• 
'ğil. !stanbul Birinci Noterliğine. 

Biraz suıtu, 'sonra yalvar"dı: Efendim, 
- Hanımefendi, çocu'ğu nasıl htanbulda Marpuççularda .Çar· 

bulduğunuzu bana olduiu gibi §ıh Hanında 4, 5, 6 numaralı o· 
anlattınız ya?. Biraz unutmadığı· dada mukim patik ve aa.ndal ima· 
nıza emin miıiniz?. lithanesi sahibi Mehmet Neşat 

Cemile lianımefendi ba,mı ıal· Bey, Dairei aliyelerinde 14 Ağuı· 
ladı. Belki yüz kere anlatmıfh. tos 1934 tarihin.de tanzim ve tas• 
Bütün tef errüatiyle bir kere "daha dik edilen satıf ıeı:ıedinde cins ve 
anlattı. müfredatı yazılı emtiai ticariye 

ihtiyar liadın sözünü bitirdik· ile ili.t ve edevat ve tesiıab bin 
ten ıonra, Şefil<a ıene dövün"dü: beş yüz (1500) lira bedel muka· 

_ Aman yarabbi, doğrusunu bilinde bana sattığı ve hu suretle 
nasıl öğreneceğim?.. Mehmet Neşat Beyin mezkur ima· 

Birdenbire kalktı, çocuğu ya· lath'anede bir guna hakkı kalma • 
nında diz çöktü, ta yakından bak· dığı gibi mumaileyh Neşat Beyin 

tı: 

-O mu acaba? O mu? .. 
Cemile lianımefendinin köıke 

airdiiini iörmedi bile. 
• • • 

Biraz sonra kocaıı geldi. 
Cemile hanımefendi merakla 

ıordu: 
- Bir 9ey· öğrenebildin mi?. 
Kocası "evet,, der gibi başını 

ıalladı, olurdu: 
- Onun oğlu değil. 
Cemile hanım ürperdi: 
- Biçare kadın! Emin misin?. 
- Eminim .. O zaman Çanak· 

&leden hicret edenlerden birka
çının nerede oturduklarını tahkil 
ediyordum. Tesadüfen çocuğu ku· 
uğın'da ta~ıyan kı~ı ve aileıin · 
~ldum. Kız beni tanıdı. Ben d( 
8llU tanıdım. 

-E?. 

zamanı ticaretinde müteha11ıl 
kaff ei matlubatı ticariye ve zime· 
matın kendisine ait olduğunun 
ilanını talep ve istida ederim e· 
fendim. 
Beyoğlunda Toz koparanda lb· 
rahim bey apartımanının 4 nu· 

maralı dairesinde RAF AEL 
SALAMON VENTURA 

(1807) 

Fatih tcra Mamurluğun dan: 
Bir deyinden dolayı tahtı hacze 

alır.an (5000) patlican,, (2000) 

sırık domatesi, (3500) yer doma· 
tesi Şehremininde Menzilhane ~o· 
kağında 11 No. Ju bostanda bu 
ke~re 21 - 8 - 934 saat 10 da 
mahallinde ikinci arttırmaaı edi -
leceğinden taliplerin yevmi mez -
kurda mahallinde hazır buluna · 
cak memuruna müracaatları ilan 

- Bu çocuk yetimmiş, onli'.r olunur. '(1810) 

BORSA -
l
rHizal•nnd• yıldız iştrcti olanlar Uzer· 
terinde 14 Ajtustosda muamele görcoler-
j dir.J Rakam! ·AA~ ı fi tlınqıgi;)~crir. 

1 nukut (htı ) ı 
* Loııdrı 631, - • Vlyıu ~·. -* Nnyort 124.- * Mıdrlı 17, -
• Pırls 170. - * Bertin "6, -
* Mlltao 'll7, - • Varıon 24. -
* Brttaeı 118, - "' B11daptşte ~6. -

'* AtlH t:ı,- • Blltreş 19, -

• Ctntnt 811.- • Belırat ~7. -

• Sotya ,:ı, -· • Yotehımı H,-
* Amlttrdııa 84, - * Altııı 914,-

• Praı 100. - *Mecidiye H, :ıo 

• Stothol• 31. - .. Rnlcaot t-40, -

Çekler (kap. ••· 18) 
• Londra 6~2. - • Stokhlm 3.0664 
• NeYyork 0.806:1 • Vtyını 4.t6:S 
• Paıls ıt.06 • ~fadrlı 5.St 1 

• Mlllao 9.'l7ıl5 • Bırllıı l,033 2 1 
• Brüksel 3.3875 • Vırşon 4,to6 
• Atın.. 83 0963 • Budıpe,te 4,0iS.ı I 
* Ctııcvre 2.435 J • Bllkreş 79,4525 

1 • Sotyı 64,77 * nılgrıL 34.854 1 

* Amıtcrdım 1.1727 • Yokobımı 'l.6ti64 
• Prag 19,to&37 Moskova 1090. 1 

it Bankı,, 9, ıo l'erkos 
• Anadolu 27.3~ • Çimento u 

Reji - oo Oııyoıı Del 
Str. 1 lıyrlye · 1.~.~0 ~ırk Del. 

Merkez Baııtası ~~.- Balya 
U. Slgortıı -,00 Şırlc m. ecı.ı 
Bomontl 13,SO felefon 

-.oo 
ıus 

-.oo 
-,oo 
-.oo 
-·.00 
- .00 

;_l!til_c_razlar tahviller 

ı • 193JTllrk Bor.l ~s.su f.letırı. 

• • • il 27,3~ rrımuv 

• • .. - Jll l!7.5!i Hıhtım 
lstlk:rAı.ıDılllll 1 94,~0 • Anadolu ı 

• Erıaııt lstlkraıı ~6 25 • Anıdoln ıı 
1918 MD A • ,00 Aaadola 111 
Rı~dıt. -.oo • rıııııacssıı ı\ 

-.oo 
-.oo 
- .o:ı 

'800 
48,00 

-.oo 
49,00 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 
mahkemesinden: 
Beyoğlunda Taksimde Leylak 

sokağında 2 numaralı hanede ıa • 
kin iken 15 - 7 - 934 tarihin· 
de vefat eden Madam Luçikanın 
vasiyetnamesi açılarak usulen 
tenfizine baılanmııtır. Kanunu 
medeninin 538 inci maddeıi mu· 
cihince bu bapta itirazı olanların 
ilan tarihinden itibaren bir ay 
içinde Beyoğlu dördüncü sulh hu· 
l<u/; mahkemesine müracaatları 

lü.:•ımu il3n olunur. 
(1896) 

nuyor. 
Ceneral Valch, Alzaslıdır. l · 

tiklerine kadar fran11zdır. Al· 
mancayı mükemmel surette konu· 
ıur. Muhavereınizin sonunda ba · 
na dedi ki: 

"- Bu meseleleri dü§üne dü· 
ıüne batımız ağrıyor. Burada mü· 
temadiyen düşünmekten batka bir 
ıev yapmıyoruz. Dütünüyor, dai· 
ma Almanları dütünilyoruz. Gele· 
ceklerini biliyoruz. Onlar Alzas 
Loreni ıeri almak iıtemediklerini 
ıöylüyorlar. Fakat Alzaı .. Loren· 
de tek bir adam yoktur ki onla · 
rın bu ıözüne inan11n. O halde 
Almanları nasıl durdurabiliriz? 
Bütün düıüncemiz budur.,, 

-20-

Paris 
Bundan kırk sene evvel Louis 

Bartnou nafıa nazırlığı makamına 
gide~ken "Tan,, gazetesinde ıahaı 
hakkında bir fey okuyordu. Gaze· 
te, onun engenç Fransız nazırı 

olduğunu yazıyordu. Filhakika 
Barthou 31 yaşında bulunuyordu. 

Yirmi sene ıonra Fransanın 
baıvekili olan Couiı Barthou 
meclisten bir kanun geçirmişti. 
Bu kanun mucibince askerlik hiz· 
meti üç ıeneye çıkarılmış oluyor · 
du. Aradan"bir ıene geçmeden u· 
mumi harp baş gösterdi ve Fran· 
sa o kanundan dolayı Barthc;>uya 
medyunu tükran kaldı. 

Barthou yetmiş bir yatında i· 
ken on ıekizinci defa olarak na · 
zır oldu. Bu defa hariciye nazırı· 
dır. Öyle bir zamanda hariciye 
nazırı oldu ki birçok müdekkik • 
ler 1914 ile 1934 araımdft muka
yese yapmakla meşguldürler. 

Onun kadar hiçbir F ran111 
yoktur ki Avrupadaki harp ve 
sulh ihtimallerini yakından tayin 
elmeğe muktedir olabilsin. Bir 
Alman ansiklopedisi ondan hah · 
ıederken Barthou'nun muahedede 
yazılı olduğu veçhile sulhu kabul

! den başka bir şey yapamaz. 
"Ya Habsburg'hlar? Fransa dev· 

leti Habsburg hanedanının tek
rar Avuıturyada yerle•mesine mu 
va fakat edebilir mi 1,. 

Nazır ihtiyatla cevap verdi: 
- Fransanın vaziyeti Avustur· 

ya istiklalinin muhafazaıiyle ala
kadar olmasını iıtilzam eder. Fa· 
kat bizim Çekoslavakya ve Yu
goslavya ile mukavelelerimiz var
dır. Bunlal' Habsburf? t--- .. ..ı~T'',.,'"' 
tekrar yerleşmesine !İddetle itiraz 
ediyorlar. Biz bunu nazarı dikka
te almamazlık edemeyiz. 

Fransa Hariciye Nazırının bu 
günkü ~örüşline ve kırk seneden 
beri elcie ~ttii!i tec:-übelerjne na· 
za.-an r.kirl~\·ini şu suretle hulasa 
etmek kabildir: 

1 - Harp muhtemel d 
fakat mümkündür, hatta t91 

neıinde bile. 
2 - Hitler şimdi harp İ~ 

yor, fakat hadiseler hadı 
•ulh arzusu nekadar kuvveti 
sa olsun, herkesi harbe ıüriİ 
bilir. 

3 - En büyük tehlike 1'. 
yadır, ikinci tehlike ise Sart• 
seles~dir. 

4 - Sulh ancak İngiliz, 1 
ve f ranaa arasında bir itim•t 
cut oldukça muhahza olu 

Sözüne devamla dedi ki: 
- "Dünyada bugün şulh11 

yen yegane bir adam var"' 
Hitlerdir. Alman teslihatı bl~ 
milleHnin hissiyatını defiftl 
ten sonra Hitlerin vaziyetini 
hal kesbedeceğini, Alman 
inkişaf ının ne neticeler ver 
kimse kesHremez. Fakat, ı 
derıem bugün Hitlcrin söı' 
İnan.mağa mecburuz: O hsrP 
mıyor. 

Harbi yafayan bizler oıııl 
demcl~ olr1 ,1ğ•mu biliriz. O ~ 
seyi ya~amıt olaP-ların onuıı t 
rürünü istemiycceklerini k•b 
mek lP.zım gelir . ., 

- "Ya Sarre meselesi? 1 

Sarre meselesi Almanya ile 
ıa arasında husule gelecek 
laşma neticesinde ortadan 
rılacak oluna bir harp te~ 
izale edilmiş olm1yacak mıit' 

- "Bu meselede de iıı• 
Uanları vardır. Bu iş o r,ur~ 
ki§af ed~ilir ki sulhun id• 
lunacağma dair ortaya atıl~f 
maller he"> alt•~sı rhı .. f'~ 1 -~ı 

ıanın vaziyeti a§ikirdır. B 
birkaç de~a tekrar ettik. S 
selesi bir Alman, Fransız ti 

' si dc~1ldir. Ru mcıı~le 
.. h d . . 1 ~ mua e esıne 1mza arını 

devletleri ali.kndar eder· 
mıntakasının idaresi de iti 
cemiyetine "'ittir. Franııt· 
meıeleıinin Avusturya rrıt•t 
dair Almanyaya verilen ıs'~ 
notayı düşünüyorum. 

Bu nota kııa idi. haldk'~ 
cümleden ibaret buhmu;or 
kat bana kalırsa 11enelerdeıı 
vukua ıelen en müh=r.rı diP1c 
hadise idi. Çünkü Avru~ lı' 
için hayati bir ehemmiyeti. 
lan Öir meselede üç devlet~ 
tehit olduklarım gösteriyol' 

Hatırınızdadır ki bu ~' 
rin sefirleri Almanya hii 
nezdinde t~şebbüs yapar'~ 
turya istiklalinin muhaf'\ 
devletlerinin alRkadar otd"'ıı 
bildirmiılerdi. fakat bu d.• 
tereken hareket etmi~lerd•b 
hesiz, bu müşterek . t~!et' 
sonra Alman hükmet1n1J1 
hareketini değ?9tirdiğİJ1e f•~ 
eden bir emmare yoktur· ~ 
hareketin Al.manya tar•f:ı, 
pılacak mıı.cerapereıtane 

1 
büsü ihtimal haricinde bıt 
kuvvetle zannediyorul'l'I· 

1 •• Sulhun idame olunfll 
h l l b.. ""k .. 1"t ft ası o an uyu um.'. ,1 
meselesinde olduğu gıbt f 
bnakma meselesinde ete .11; 

ltılya v~ Fran~a devletl.~;0, 
terek hareketlerid;r. Jttı . 

. "'" hafa-za e·fonek harp • 
te•1 

s11lh mu olacak meıe ıc•' 
ııkademik bir mahiyette 

( De"11ıtt' 



itler, namuslu bir De
okrat gibi davranıyor! 

Kiğıt caın fabrikaları 

~ç gün sonra umumi reye müracaat edilecek; 
' 0Paganda başladı. Goebbels bir nutuk söyledi 

3() .<Bat taratı 1 ine! •ayttada ı 119 Ağustoı reyiimı hakkında be· 
~ıran tarihine telmih eden yanatta bulunarak bir intihap 
. leyh, nazizmin iktidar mücadelesinin mevzuu bahsolma· 

. 1lle gelelidenberi tesadüf dığını, çünkü ortada bir rakip 
olduiu mütkülleri hatırlat - bulunmadığını söylemit ve demit· 

le .;:yl d · · · k' ıc %"' & emıttır: tır ı: 

~ l>ahilt manialar, nazizmi "- Yapılacak reyiam neticesi, 
' düıürememiş, bilakis kuv - her halde M. Hitlerin davetine 

~· dirıtıiıtir.,, muvafakat ,eklinde tecelli ede -
?'denJ>urgtan bahseden hatip cektir.,, 

,, lftit lci: "Almanyayı hUrrlyete 
~ liayat, hayatta olanlara kavuttur•n Hltlerdlrl,, 
lf· tcnebi matbuatı, reisicum- Berlin: (Saat 21 - radyo ile) 
rd 111denburg1m ölümünü haf - Reyiamma müracaat günü olan 19 

' 110eri bekleyip duruyordu. ağuıtoı için, nazi erkanı faaliyete 
a~ıeteler, Mareıalin ölümü na- devam etmektedir. 

111 Yıkılması demek olacağııu Propaganda nazırı Her Göbels, 
Otlardı. Bazıları, A!man or- 80 bin kiıi kartı11nda bir buçuk 
• İsyan edeceğini ve salta· ıaat ıüren bir nutuk IÖylemİf, Hit-

Ot] ta.de edileceğini tahmin e - lerin hayatını anlatarak onu "yük
~ llldr. Muhacirler, irticaın sek bir doğruluk timsali,, olarak 

bıden bahsediyorlar ve bu ir- tarif etmi,tir. 
1 b' 
dır az sonra boltevizmin tı:.- Pruaya baıvekili ceneral Goe· 

t ~eğini beyan eyliyorlardı. rinı 100 bin kitiye hitaben bir 
ını , bugün Almanyada bir nutkunda, Almanyayı hürriyete 

~e olmuştur. Artık holteviz- kavutturanın Hit.ler olduğunu söy· 
&' _ 1111nryoruz lem ittir. 
~ebiJer, bize 'bizim mütkül- Bütün nazırlar memleketin 
'itli . 'h h 1 f fl d ki . I ıı •. taretmf'k hakkına malik mu te i tara arın a nutu ar 

. erdır. Biz, bu mütkülitı ta- söylemektedirler. 
1l'le müdrikiz ve bunlarla her Alm•n gazetelerlde harll 

... (Altıncı sayıfadan devam) l metleyürümekte iyi misaller ver 

motörle Pa,abahçe iıekelesine miı olan ı, Bankası bu iti de 
ıelmitlerdir. müsbet ıekilde yürütecektir. Bu-

lskelede Ba,vekil Paıa Hazret" na kuvvetle itimat ediyorum. 

lerini davetlilerle Paşabahçeliler Memlekette sc.nayi müeı3eıde
karşılamı,Iardır. İsmet Pata Haz- ri kurmak hususunda milli mües
retleri halkın "Yaşa! Var ol!.,, seseler·u sermaye k~maları çok 
sesleri ve alkıtları arasında doğ- faydalı bir harekettir. Milli ban
ruca bir az ilerideki fabrika saha- kal ara fabrika , ücude getirmeğ : 
sına gitmi,Ierdir. Burada lı Ban· çalışmaları çok hayırlı birfaaliyc:t
kaıı İftira ,ubesi müdürü Hamit tir. Bu vaziyet bizim için de t q 

ve kimyater mühendis Hüıaem - vik ve tergibi mucip bir haldil'. 
ettin Yahya Beyler tarafınd:ın 

Hüküı:ıet bu faıdiyctlere daim:\ 
Batvt:kil Pataya planlar üzerinde 

müzaharet edecektir. Cam fahri· 
malumat verilmiştir. 

kasının müteşebbisi olan lı Ban -
Bundan baıka kum, mermer ta-

kasına nıuva.ffakiyet temenni ve ,,, karbonat do sot ile nasıl cam 
bu yolda çalışt.nlar1 tebrik ede -

yapılacağı, na11l ambalajl:ınıp . 
aevkedileceği de izah edilmiştir. rım.,, 

Bunun Ü.zerine Başvekil Paıa, Bundan sonra Başvekil P~:l 
etrafını çevreliyen davetlilere ve doğruca fabrikanın kazılan teme
Pa1abahçelilere fU k11a Qİtabede line gitmiş, mala ile harç alarak 
bulunmuşlardır: hazrrlanmıt olan tasların arasına 

Batvekllln hltabeal dökmüştür. Paşa Hazretlerinden 
ıonra İktııat Vekili takip etmif • 
tir. Ba;vekil, müteşebbisleritek
rar takdir etmiş ve kendilerine: 

"- Bu cam ve ti!e f abrika11nı 
yapmayı, milli müeuesem;.z o';-r. 

it Bankası deruhte etmit bulunu
yor. Memlekette bir kaç defa bu 
tekilde tetebbcıler olmutaa da 
muhtelif ,ebeplerden dolayı bu 
tetebbüsler hep menfi surette ne
ticelenmittir. 

Şimdiye kadar tuttuğu itlerde 
iyi heaap ve doğru yolda çok dü
tündülcten sonra azim ve istika • 

"- Büyük yardım ve müzaha
retlerinizle muvaf afk olacağız.,, 
cevabı verilmittir. 

Temel atma meruiminden ıon
ra lamel Pata Hazretleri böfeye 
davet edilmittir. Burada Pata •. 
bahçeli ihtiyarlardan evvelce ku
rulmut olan cam f abrika11 hak • 
knıda malumat alınmıştrr. 

Bundan ıonra Baıvekil Pata Hu• 
retleri ile refakatlerindeki zevat halkm 
cotkun alkıtları arasında iskeleye in -
mitler, motöre binerek a~ıkta demirle-
mit olan Gülccmal vapuruna citmiı -
)erdir. 

Bafvekil Pata ve refakat• 
lar1ndaki zevat Zongul· 

da§a gittiler 
Gülcemal vapuru ıaat alb buçuk 

aır alarında Zougul<lağa doiru hare • 
ket etmittir. Gülcemal bu sabah Zon • 
guldağa varacak ve Batvekil Pa!'l ıuni 
antrasit fabrik11sınırı tt-melini atacaktır. 

8ugUn sun•r antrasit fabrl• 
kaaının temeli atllacak 

Zonguldak, 14 (A.A.) - Iı banka• 
11 ocaklarında inıası takarrur eden ıü
ni antrasit fabrikasının temel atma me

rasimini yapmak üzere Batyekil lımet 
Paıa Hazretlerile lktı1at Vekili CeW 
Bey, refakatlerinde meb'uı, gazeteci. 
bankacı, tüccar olmak Üzere çok kala • 
balık bir heyetle ve huıuıi ·npurla ya• 
rın 1abah Zonculdağa geleceklerdir. 

Oileden evvel ıuni antraıit fabrika
srnm temel atma merasimi yapılacak • 
tır. Oileden sonra I, banka11nın kilim
li tirketine ait lavvann açılma merui -
mi yapılacaktır. Suni antrasit fallrika· 
11 senevi 500 ton tayyare lMnzi~ 

3000 ton yolkatranı , 81 ton ıuni ant -
raıit verecek .ve bu sayede havza kö • 
mürlerimizin istihsal ve ihracatı 120 
bin ton artacaktır. 

Şehir ba,tan bata donablmıfbr • 
Halk sonıuz aevinç içindedir. 

b km tasvibine arzedilmesini iste· 

~. aş.a çıkacağız. harıl n•trlyat yapıyor d 
) ı L _ ınekle M. Hitler, namuslu bir e -

1ln ılğa ettiğimiz şey, yalan Berlin, 14 (A.A. - ntİnılp 
ek h .. • 'd y b mücadelesinin batlanııcı, Berlin mokrat ıibi hareket etmiıtir. 

urıyeh ir. e unu Dünyayı demokrat memleket-
! olduğumuzdan dolayı gazetelerine Plebisi olan günü 19 

,.iuıtoaun manası hakkmda kari • Aerinde bir kere olsun 'böyle bir 

Posta T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden: 

~.. rız.,, ferinin dikkatini celbetmek fırsa - tecrübeye giritilsin, laf zan demok· 
.l zır, ecnebi gazeteleri tenki - 1 ı k 1 · b k 

MOıtahdimin için yaptırılacak 2000 · 2600 takım Elbiıe ka· 
palızarf uıulile münakauya koaulmuıtur. 

"~ tmı venni•tir. rat o an arın mas e erı çarça u 
"in etmit ve Hitlerin mille- 'I' 

rey• Angriff diyor ki: açılmıt olur. Bütün dünyanın gÖ· 
ıne müracaat etmek vadini d ·11 · · · d u ' "Demnluat me-leketlerdeki ,zü önün e mı etın emır ve ıra e-

! Oıdutımu söyledikten ıo• ~ c:: - ~ 
t\l sözle • ·ı· . . büyük intihap puıl&ları munare- .. i e Cqt'laiıriiia anır aef-

rı 1 ave etmı•tır : etm k · · t temı'z bı·r 
o besi hitama ermittir. Halkın re- ı e ıçın ceıare eve 

Mezkur Elbiselerin 5 Eylül 934 tuibinde ihaleai yapıla
cajıadın taliplerin ıart•ıme almak için her ıüo, tartna•enia 
mahaua .. ddeaindeki tarifat dahilinde haıırlanıcak t-eklifeat1te·• 
J~rle temiaatlarını ibtiYa edecek kapalı sarfları te .. di içia d 

:-- ~iz, milletin v;receği rey yine müracaat edilmeksizin yapı· vicdana ıahip olmak gerektir. Bu 
. •ınden zerre •-adar endı·•e · · d ·ıı t' ·r d · ''oru K T lacak bir diktatörlük te Almanya• lemı.z vıc an, mı e ın ı a esıne 

"'"' z.,, ya yaratmaz. yeni bir plebiıit, tamamen ve ayrılmaz bir surette 
an dahiliye naz1rı diktatörlük ile bir milleti idare et· bağlı olmaktan ve buna derin bir 

~ söylUyor mek aruındaki farkı gösterecek- ıurette kani bulunmaktan batka 
)()eln, 14 (A.A.) - Alman da- tir. Diktatörlükte hükumet, efki.- bir ıey değildir. 
e ll&zırı M. Frick, bir nutuk rr umumiyeyi nazan itibara al· Kendilerini demokrat ilin eden 
~~ek, hükumetin Almanya- maksızrn iktidar mevkiine sahip o- ı memleketler, kanunu esasilerin -
·~•l. Hi?denburga halef o- lur. idarede ise millet kendi ken· d~ cezri tadiller mevzuu bahıol · 
'il . bıç l<ımıe olmadığından diıini kendi kuvveti ile idaTe e· duiu zaman efk~rı umumiyeye 
~ "bıle tüphe etmemiı olduiu· der.,, müracaat etmekten çekinirler. Ka-
\, 

1
etnit ve demittir ki: Berliner Lokal gazetesi diyor rıunu eıaıi kendilerine bir kaça-
Şu halde hesaba katılacak ki: mak yolu ıöıterdiği zaman kendi-
~ adanım, yeni Almanyayı "Devlet reiıine ait kanunun hal- )erini bahtiyar addederler.,, 
e 'il Ve onun tefi olan 2atm, 
()ı:~rrun kendisini davet et
Ot~ru ~evkide 'kalmaaı icap 
• · Bınaenaleyh yegane hal 
' d~J... • )'"'• ·ı h!!..1-A 

Istanbul 
~ • """ reıa ıgı ı e ww • Sıra 

de \~•lbıin Hitlerin kuvvetli No. su 
~ttneaiydi. 988 
tr il Ya dütman ecnebi mat- 989 ,, 

e Alnıan muhacirlerinin çı· 990 ,, 
.. ~lduğu gazeteler, a•az· 991 ,, 

ç.lltlgr kadar bağırdılar, 992 ,, 
~•inin ihli.1 edilmi' ol - 998 Büyükada 

'" 'bahsettiler. Bu haller 1007 Beyojlu 
'll 'k lci, bu gazeteler, yeni 1010 ,, 

anunu esaıisirii bilmiyor- 1013 . Galata 

ıt_)i 1017 Tophane 
'::' t.rafmdan 30 ki.nu - 1018 Beyoğlu 

Semti 

Boa tancı 

Mahalleıi 

Boıtancı 

,, 

" 
H 

" 
Yalı 

Kamer hatun 

" 
Kılıç Ali 
Sefer Kihya 

Hüseyinaia 
oı!4 te ittifak ile JCabul 1019 

11'it len 1bu kanun, hükmetin 1020 Büyükada Yalı ,, 
il~~~unu esasi vücude ge- 1021 

' ~ 1 natık bulunmakta • 1022 
~ ~h:~le devlet reisliği va- 1023 Bey~f lu 

atı) ıl eden 1 ağuıtoı 934 
. ,.._ l'rl~t hiiyük bir adımdır. 1024 
l t,~ıdareaindeki vahdet, 

1026 
L. e edilmit bulunuyor . ., 

1029 -~d Boiaziç.i 
~lhı • rakip ,ok! 

" 

" 
,, 

Cami 
Yalı 

Hüıeyinaia 

" 
" 

Ortaköy 

Ziraat 
Sokaiı 

Çatalçetme ve Y oz'gat 

" ,, 
,, 
" ,, 

Mehmetçik ve lıa Çelebi 
Şirket 
Kamavola 
Medrese 
Koltukçu çıkmazı 

Ziba 
Bilezik 
Macar 
Kütadiye 
Mustaf~ Bey 
Arnavut Bilezik 

Gölba,ı 

Göl batı 
Dereboyu 

>.t-.. ~ l~ (A.A.) - Ceneral 
k M..ıken.aen Deutache 

Zeitung m~habiTine 

Yukarıda yazılı aayrimenkullerin yüzde yedi buçuk pey akçelerile 
üzere müzayede müddetleri uzatılmı,trr. ihaleleri 16 8 / 934 

resimleri mütteriye aittir.Şartname Bankamız kapıaına asılmııtrr. 

mezkur tarihe mUaadif Çartamba ~DnO Mat 14 de Beyoil• 
Poıta T. bina11nın üçllncü katında Mubayaıt Komiıyonuna mü-
rıe1ıtları. (4637) 

lstanbul Beledlyesı llAnları 1 
Eminönü Kaymakamhğından : Ayuofya camii arkHında 

Souk kuyu medresesi balilarına akar ıu getirtmesi tutacıiı ait 
olmak üzere kiraya Yerilecetinden talip olaaluın teminat mek
tubu ile 20 · 8 • 934 Pazartesi ffinü uat on dörtte Enclmeae 
gelmeleri ilin olunur. (4794) 

Betiktaı Belediyeai•den : Sabipıiı olarak Caddelerde dolat· 
makta olan bir adet ıDt keçiıi bulunduiundan sahibinin bir 
hafta zarfında Daireye müracaatla alması. (4795) 

Bankasın·dan: 
Cinsi 

Arsa M. e 
,, 

" ,, 

" 
Arsa 
Ha~ 
Arsa 
Oda 
Arsa 

" 
Burün arıa 
Arsa 

" 
" 

293.75 
308.-
322.50 
337.-
356.-

Kirgir iki hane ve 
bir dükkan 
Arsa ve baraka 

" 

Hissesi 

Tamamı 

" ,, 

" 
" 

l 3 
3/ 8 

Tamamı 

1/ 4 
Tamamı 

" 
" 

1/ 10 
Tamamı 

,, 
112 

Tamamı 

" 

Emlak Hiueye ıöre 
No. su muhammen kıymeti 
53 harita 11-15 Mi 129 T.L. 
25 ,, 135 •• 
55 ,, 141 " 
56 ,, 147 ,, 
57 " 155 ,, 

3-19 47 ., 
23 375 ,, 

64-66 660 " 
38 75 

" 6-8 1288 ,. 
3 200 ,, 

29 735 
" 51 27 
" 16 234 .. 

2 206 " 37-3941 2500 ,, 

54 yeni 31 eski 350 .. 
46 150 •• 28/ 72 Berveçhi 

" mülkiyet 21-23 175 . • 18172 berveç •. i 

ihale bedelleri nakden veya 
Perşembe günü saat on bettedir. 

(4208) 

vakfiyet 

gayrimübadil bonoıi1e ödenmek 
Senei haliye verıiıile belediye 



Posta T. T. Binalar ve Levazım 
Müdürlüğünden: 

Posta T. T. Fabrikası için IDzumu olın 10 ton humzu sanii 
manganez aleni ıurette mDnakı11ya konulmuıtur. Münakasa 16 
Eyllil 1934 tarihine tesadilf ede11 Pazar gllnO 11at 14 de yapala· 
cağından tayin o!unan ıDn Ye aaıtte ~ 7,5 niıbetindelsi teminat
lari le Galataaaray Lisesi kmrıısında Beyoğlu Posta T. T. Merkezi 
Oçtıncl kafanda mOtetekkil Pota T. T. Sahnalma komisyonuna 
m .. racaatlan. Şartname her gDn ahnabilir. (38!>5) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

20,000 kjlo Sade yaj: Kapalı zarfla mlnakaNıı 16 Eylül 934 
per,embe günü saat 14 te. 

Deniz talebe Ye efrat ihtiyacı iç a lüzum olan 20,000 kilo 
Sade yat 16 Eyl61 934 perıembe gllail saat 14 de kapıla zarf!a 
mllnakuaya koamuıtur. Talip olanlaran .. rtnamesini görmek 
llur• her aDn Ye mDaakasaya fireceklerin de o gilu ve saatte 
Kuımpaıada klia komisyona mlracaatlan. (4669) 

Erenköy Kız Lisesi Müdürlüğünden; 
] - Afutona ylrmiaci pazartesi rDnDnden itibaren mek

tebimıı ilk kısmı dlrdllnc:tl Ye befiaci •1111flanna ilcretli leyli 
talebe kaydına baflaaacakbr. 

2 - ilk kmm le,11 lereti 200 liradır. Baremin yedinci 
clerecaine lıaclar .... alo •e•ar çocukluındaa yüıde on, 
brdrı! erin fldaclsmdea Jbcle on bet cliierJeriadea yüzde yirmi 
teaıilAt yapı!ır. 

. 3 - Kafıt lfi taleheala Yelileriyle birlikte ıelmeleri, falla 
t.h:ılt ~iDektef mlldlrlllfGae mDracaat edilmesi li11mdır. 

(4762) 
--·~-------~--------....,....---------~......:..-----
İstanbul lkinct tera ?tlemurlu - ı•---------•I 

tu~~~~dema a.,oıhmda H1se- Denizyolları 
yin aia mahalletinde Keresteci 1 f L E T M E 5 i 
aokajınclk 21 No. la lıaneda mu- Aaatrltri Karöoy • K6pr1._,. 
kim iken hal• ibmetıhı meçhl lllll•e•l.4•!362 - Sirkeci Mtthardarıad~ 
hulu ... Neflee Me.frihe H-.-: Han Telefon 2!740 

TRABZON 
Sür'at yolu 

Cuh •t .. , .... m urıye 16 Ağuıtoı 

Perşembe 20 de Galata 
nhhmmdan kallrıcak. Gidiıte 
laebo!u, Safllsun, Ordu, Gir~ 
sun, Trabıon, Rize, Hopaya 
D6n6fte b11nlara illnten Pa· 
zar, Of, Polatbıneye uğraya· 
cakbr. (4787• 

Uhtei tuarruE.ıuzda olup l>enİJ 
ollu Oaman Efendiden istikraz 
•tmit olchaPnu sekiz 7ib em li· 
ra,.a makabil alacaklı mumaileyh 
namma ~e ipotekli 
llulunan Beyoğlunda Hüseyin ağa
mahalleeinde Keresteci t0biın • 
tla aki 11, yeni 23 numara ile 
murallbm maa bahçe bir bap ha· 
nenin •"eçhi talep ve karar pa· 
raya çevrilme maameleaine eeaı 
olmak üzere erbain YUkuf marife
tiyle 8 - 8 - 934 tarihinde ma· 
hallen·•e icraen yapdan vaziyet •------------~-

ve takdiri kıymet muamelesi neti· M E R S İ N 
ceainde m•ker ıayri menlmulü· 
nU•Un tamamına iki bin lira kıy· Sür'at yolu 
met takdir edilmittir. Bu huaua • ·ANAFAR1A vap_uru ta Wr tli~inis vana icra ve 17 Agus· 05 

iflh lcanmnıan ICD üncü madde- CUMA 
ıine tevfikan 934 _ 1986 doaya 11 de Sirkeci rıbh· 
numaruiyle üç ıün zarfında dai· mınd•n kalkacak. Gidiıte 
remize bildirmeniz ilin.en teblil lzmir, Antalya, Merai'oe. Dl· , 
olunur. ( llZ) Dllte inanlara tiiwete• Al•nya, .. 

ıc.U11r, Qe•kkaleye .ailaya-
tetanbul 2 inci icra memurlu - cıktar. (4788) 

fundan: 
Bir borçtan dolayı ma1icuz ve 

paraya çevrilmeıine karar verilen 
7UJhane 99yuı ile biri Buik di • 
'leri Fiyat markalı huıuai o\Omobil 
ve aalre 21 • 8 • 934 tarihine mü
.Ulf aalı günü saat 9 den itil.ren 
Tak.imde Millt garajda açık art· 

Bartın Yolu 
8 U R S A va~urw 

16 Aguıtos 
Perşembe 19 da Sirkeci 

rıbhmından kallracakbr. 
(4789) 

lstanbul Harici Askeri 
Kıtaat il4nları 

Ordu ihtiyacı için 6,000 ki
lo Klorhidrat dö kinin pazar· 
hkla alınacaktır. PazarlığJ 

20/8/934 pazartesi giinU sa· 
at 14 te icra edilecektir. Ta
lipler evsaf ve şartnamesi • 
ni görmek üzere her gün öğ
leden sonra İstanbul Leva
zım Amirliği ile Ankara Sa· 
tınalma komisyonuna miira
caatlan ve pazarlığa iştirak 
edeceklerin o gün ve saatin
den evYel teminatfle birlikte 
Ankarada M. M. V. Satmal· 
ma komisyonuna mUracaat -
lan. (71) (4598) 

• • • 
Dlyaribekirde hangar ve 

barakalarm sökülüp nakli ve 
yeniden inşası kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. 
Şartname ve projelerini gör
mek istiyenlerin her giill öğ
leden sonra ve münakasaya 
gireceklerin 8/9/934 cumar -
tesi giinil saat J0,5 da temi
natları ile birlikte Ankarada 
M. M. V. Satınalma komisyo
nuna müracaatları. 

(70) (4596) 
• • • 

Hava kıtaatı için Eskişehir
de iki Efrat pavyonu ineası 
kapalı zarfla münakasaya 
konubnuştur. Sartname ve 
projelerini görmek istiyenle
rin her gün öğleden sonra 
ve münakaya gireceklerin 
6/9/934 per~embe gUnU saat 
10,5 da teminattan ile birlik. 
te Ankarada M. M. V. Sl}tın. 
alma komisyonuna mUraea
atfan. (72) ( mm: 

••• 
23 üncU fırkanın merkez 

ve Tuzlada bulunan kıtat 
hayvanatınm senelik ihtfya -
cı olan 322,400 kilo arpanın 
kapalı zarf usuliyle münaka
saya çıkarılmıştır. ihalesi 
15 ağus\, >s 934 çarşamba gU
nü sa:ıt 14 tedir. isteklilerin 
şartnameyi görmek tlzere 
her gün ve münakasaya iş
tirak edeceklerin de tayin e
dilen vakitte İzmit fırka sa
tın alma komisyonuna mU-
racaatları. (13) (4194) 

• • • 
Isparta ~utatını1' 931 sene

si Ey•Utnden • •nesi A
ğustei pre1iııe ka"8r bir 
senelik 91 bin ve Elmalı kıta
atı için 934 Eylülünden 935 A.· 
ğustos gayesine kadar bir 
senelik em altı bin kilo sığır 
eti ihtiyaçları kapalı zarf u-

~tthfsat'(ar ti. MOdOrlüQün 
t ~ K:,ab••'ta i .. • •1'k8'rer Levazım Aabarlall 

16171934 tarihinde kapalı zarf usulile yapılan mGnakasa ID 

göriUmedijinden meıkOr iaıaat yeniden kapıh zarf ile ID 

eaya konulmuıtur. 
2 - Kırdırma ıartna•esile enaln fenniyeleri on Jil't 

kabilinde Cibalideki Muhaaibi Mea'ullllk vezaesinden alını 
3 - Kırdırma 22/81934 tarihine miiudif çarıamba 

saat 15 de Cibalideki Alım Satam komisyonunda icra oluna 
4 - Teklif mektupları kanundaki kiiklimlere ıöre ya 

tayin olunan ıOn ve asıtten e•vel komiıyona YeriJecektir. 
5 - Kırdırma ıartnameainin maddei mab•usHı muc 

fena? ehliyeti haiz .bu'uıaanlar ittirak edebilirler. 
6 - H9' jstekli intaıbn bedeli kqfi olan (69770) 

% 7,5 ni•betinde munkkat tem=nah tayin olun•n aaattea 
teslim etmelididirler. (4 

1 - MGcsteıatıauı iç;n (242) adet yangın s6ndürme 
kapah zarf uıulile m6na1casaya koauha07tar. 

2 - MOnakasa 4!5 • 8 • 9 j4 tarihine mllsadif perıembe 
•Ht on bette Cibabilideld ahm sahm komisyonumuda icrl 
nacaktır. Şartnameyi almak için talipler her ;on ko• 
mOtacaat edebdirler. 

3 - Teklif mektuplan kanundaki bDklmlere gire yak 
tayin olunan gfln •e saatten evvel komiıyona Yerilecektir. 

4 - Mllaalraaaya tartname mucibince Milll M&defaa 
bul ettiği firmalar iıtirak edebilir. 

5 - Her iatekli bedelin % yedi buçup olan (600) 
mu•akkat teminat akçesini tayin olanan saatten enel 
etmelidir. (4.l6J) 

300 adet imza kurutma defter 
1000 ., mwa•va kaplı küçilk el defteri 
750 ıiıe yazı makine yatı 
800 kqtu bil1tik ve kUçtık boy karbon "'iidı 
500 ,. karman mGlıilr mumu 

3000 kilo 70X 100 eb'atb ilciaci hamur lcAtıdı. 
Yuprıda miktarı Ye eavaı ya11h malzemenin pa 

221819.14 tarilaiae mO.adif ~arıımba gOaO aaat 14 de Cib 
Alım. Satım komiaronunda icra kıhnacığlndan talip olanler 
na•e Ye ,...._._i girmek Uzere her gOn •e pazarhk i 
tayill olunan saatte 161 7,5 teminat paruiyte birlikte 
caatlara. t4 

1 LAN 
~~·._~•111-@i (ÇerWa,1 dfspbuıi._lçll' 

mıla bir eczacı arıyo • 
Talip olaDlana istida ile meıkikr Demiryolları MOcllr 

milracaat etmesi lAıımdır. 

Usküdar mıntakası tahsil 
Müdürlüğünd 

Mldüriyet ile Şuabab tabsiliyeye alınıcak odun ve 
ayn ayn ,ıeni olarak mDnaknsaya konulmuıtur. 

Talip o~anlar ıartnameleri 16rmek için Kıdık6yüade 
riyet Merkezine ve mDaıkaaaya ittirak için de ,. 7,5 t 
larile ihale giinO olan 23 Afuıtoı 934 tarihine mDsadif Pıı 
ıünü ıaat J S te T abıil MDdliriyetinde m6tqekkil ibafe k 
nuna mDracaatlan. ( 

sulile münakasaya konulmuş --·------------- ------
tur. Isparta krtatmm eti 26 
Ağustos 934 Pazar günü saat V. Satınalma komisyonuna 

~tama suretiyle sablacaktır. Talip 
~nn yewni mezktr ve saatte 
mahallinde hazır lmlunacak me • 
murumuza 33 - 609 dosya numa· 
rui7le müracaatlan ilin olunur· 

10 da, Elmalı kıtatmınld ayni müracaatlan ve münakasa
günde saat 16 da Isparta 88• ya iştirak edeceklerin o gün 

Ayvalık Yolu tın alma komisyonunda ihale ve saatinden evvel teklif ve 
edileceğinden taliplerinin Is- teminat mektuplarının mak· 

BANDJRMA npuru parta eti i..in bin üçyüz altmış buz mukabilinde mezkür ko-

tJsküdar icra memurl 
Bir borçtan dolayı 

aablmuına karar Yeti 
çadan ibaret ID'lllai·ı....·~ 
takımı ve bir balı ·-ımP"'. 

adet gümüt çanta ve bir 
müt kemer Ye on adet 
fmm 11 - s - 934 (213) 

1 SAğustoı ~· 
Ça b beş lira. Elmalı eti için sekiz 19isyon ftiyasetine tevdi ey • 

rşam a 19 da Sirkeci ti ) 1 • (65) (~r?90) nbhmından !salkacaktır. (474l) yüz kırk lira temina arile eme en. ~ 
İst.uıbul Altmcı tcra Memur -

1 
müracaat etmeleri. (14) • • • 

Juğundan: Dikkat • • ... <4ı95> Ordu ihtiyacı için 8500 adet 
Bir borçtan dola71 mahcuz ve I k I rf IU il 

-·aya rnrilmesı· mukarrer ku··. Yerli mamulatından 15 000 ve ense apa 1 za usu e 
..-- :s- Vapur ba,larında izdihama ma· • ' mttbayaa edilmek iizere mü-
rek, koya, alçı, NaküJ ve aai· h k adet alemınyom matra gıla • k k t lh al kalmama üzere biletlerir 1 zarfla .. na asaya onmuş ur. a-
N 18 - 8 - 934 tarihine müıa· file birlikte kapa ı mu-

sadif pazar sünü aaat 10 
Oıküdar Bit .,.zarınd• 
imdan talip olanl.,
mczkilrela hazır huluO. 
ra müracaat etmeleri 

hareket günlerinden evel Kara· 1 lesi 10/9/934 nazar günü 88· 
Clff cumartesi aün6 saat 12 de na~asaya .. konmuş~: ha .. • at 11 dedir. Taliulerin '8rt- ı,..ı. ______ ı:; 
X..ımpqada iskele caddeel S9 köy Ye Sirkecideki acentaları· lesı. ı Eylul 9~ ~~e mu-ı nameshô görmek için her 
)lo. hl dükkanda sablaeatından -::uzdan tedarik edilmesi muhte· sadıf cumartesı gunu ~aat ~5 gün ve münakasaya istirak 
llllp olanların mes1c4r tin " •· ""'l111 '""J.,,fann menfaatleri ica· te yapılacaktır Taliplenn edeceklerin belli saatinden 
.ate mahallinde ha,;ır balmnna1a· . bmdandır. (4688) ı . şartname ve nlimunesini evvel teklif mektuplannı 
n Dln olanar. J görmek üzere her gün öğle- mezk6r komisyona vermele-
="", . ....... _;;;oi·-~ - - "(1806) den sonra Ankarada M. M. ri. (4779) 

Dr. 



Holantse 
eank-Cni N.V. 

••bık •ahrıseflt f'eıemenk 

•ank••• 

latanbul eub••• 
Galata Karaköy Pal•• 
Meydanc:ık Alalemcı H•n 

Her ~ürıü ••nka muame••· 
ıerı. Kasalar icarı 

UMUMi MDDC:Ult.DK: AMSTERDAM 
•ubelerı ı Am•terd•m, eueno• Alr••· 

f•tanbut, Alo de ..lanelro, Santos, Sao Pauıo . 

ı: Devlet Demir yolları 116nlarl 

2 
Takriben 431 ton muhtelif demirin kıpah zerfla münakas111 

2. 9. 934 Cumartesi ıUall ıaat 15 te Ankara'da idare bin11ında 
Yıpılıcıktır. TafıiJlt Ankara Ye Haydarpata yeznelerinde beter 
llrıyı satılan ıartDameltrde vardır. (4515) 

Af yon - ltmir Ye lzmir - Bandırma hatları üzerinde •e yedi 
.. Ubtelif meYkide k11men ocakta• ihraç Ye kıımen toplama ıu· 
'etiyle teslim edilecek cem'~n 10300 M3 bal11tıa kapılı zarfla 
~linakasaaı 3 EyliU 934 Pazarteıi gilnll saat 15 de Ankarad~ 
dore Merkezinde yapılacaktır. lıbu 10300 metre mik'abı Balas
tan klmilen teabbldll mecburi olmayıp kıımen teklifat da kabul 
oluııur. Tafıillt Ankara n Haydırpap ve lıair nıaelerinde 
Onar liraya ıatalan taıtDamelerde yaıdıdtr. (4627) 

Haydıarpııa Matuuıada idarece tip barici addolunan eaki 
le fa '; at kabili istimal •• iıtifade mutfak etyaaı 25 • 8 - 934 ta
tibine müsadif Cumartesi glnü 11at 9 da mlizayedeye •aıoluna· 
tıktır. Taliplerin yeYmi mezk6rda Haydarpap Maiaıa11na mii-
"•caattaı ı illa olunur. (4710) 

Yerli Eczayı tıbbiye kapalı zarfla mllnakuaıı 29 - 8 - 934 
tırşamba gilnll aaıt 15 te Aakara'cl• idare w .... da yapılacak· 
br. T afıiJlt Ankara •• Haydarpqa Yemelerinde beıer liraya 
~n ıartnımelercle nrdır. (4516) 

kütahya Viliyetinden: 
~ · 8 - ~M tarihinde ibaleai ID1llrarrer Villyet Matbaaaı kltıt 

:; aaır leYazımına •aki olan teklif fahiı gZSrGlmllt olduğuaclan ç!!!,. lira muhammea bedelli mezk6r klğıt Ye levazım 29/8/934 
llacbf. mba günO aaat 15 te ihale edilmek Ozere yeniden açık 
.1 •1• ko....ı...tar. Talip olaalana mııktr rtmde tımhaatla! e Vil&yet Daimi encOmeaiae mOracaatJarı ilin olunur. (4640) 

Deni Levazım satın alma 
komisyonundan: 

18·000 kilo Be•az Dıtıbn. •• K ı fi k J u apa ı zar a müoa uaıı: 16/Aiuı· 

18
•000 ., El•an DıtDbl : Saat 10,50 da. 

toa/1934 Perıembe 

" Deniz LeYazım depoları ihtiyacı İll'İD vukuda cinı Ye mıktarı 
"'lı ' "k· k r ı 
10 '1 1 ı alem malzeme 16 AjUıtoı 934 Pertembe ,Oaü ıaat 
llıa,30 el. kapalı zarf uaulile aatın alaaacakbr. Şartaameaiai pr

d ~lr iıteyenlerin her ıll•, mhık•aa,. ıirecelderia de ueulü 
•1ıeıind k ı · . . "ela e apab ••t temıaat Ye teklif mektuplarıyle Ka11mpa· 

~ Uı. k-iay- mlnuatluı. (4064) 

osta T. T. binalar ve levazım 
ttı··b müdürlüOünden : 

'le,.; •Y ..... ına lüzum haıd olan üç nevide 40.000 metre liıtik tel 
~İlli •;rett~ münakaıaya konulmu9tur. MezkW- telin 15 eylül 1934 
1~İtı h'Q • nıunakaıaıı icra edileceiinden taliplerin 9artname almak 
lb.._. -•~ IÜn, münakaaaya ittirak için de mebhuı tarihe miitadif cu-· ~•ı .. .. 
ltııd, !unu saat 14 te Beyoilu Poıta T. T. binaaının üçüncü ka. 
~ayaat komiıyonuna müracaatları. (3860) 

Gireson Jandarma mektebi 
kumandanlığından: 

'Gireıoa Jandarma Mektebini• 934 ıeaeai idareai için müna· 

ın_11
11 ~karılan on bin kilo Pateteaia 25/ Ağuıtos/934 Cumartesi 

"-••at oa d&rtte ihale ediJeceti ilAn olunur. (4215) 
be-:------~~~~~~~--

llız Levazım sabnalma 
6 • komisyonundan : 

"Up :h•toı • 934 tarihinde yapılın pnarhk mDnak11asana 
~ g~~ ur etmemif olan 6.507 adet Kondeaaer boruıu 18 ajus· 
'-1-t. tırihint ra1tlayın Cumartni güaO 11at 14 te tekrar pa-
'-tht lr~•9flar. Şut•amuini g6rmek iıtiyenlerio her gün pa· 
'itlf~t a rırecflclHin de oılin ve 111tte muvakkat ttminatlari'e 

e k111mpııada klin Komiıyona mllracaatları. ( 4668) 

11 - VAKiT 15 AGUSTOS tY31 -

Tl:IOKiVE 

Zf R.AAT 
BANKASI 

• 

Gireson Jandarma Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğünden: 
ı.. . ektebi kuman

danlığından; 
Gireıon Jandarma mekbetinin 

934 ve kıımen 935 ıeneleri i9aaei 
için a9aiıda yazılı liıtedeki erzak 
25 aiustoı 934 tarihine müıadif 
cumartesi günü ihale edileceği ilan 
olunur. ( 4214) 

Kilo 
208000 

35000 
8000 

15000 
1800 
4000 

8000 
2500 
5000 

15000 
5000 
1500 
2500 

3000 
3000 
2500 

500 

1000 
500 

2000 
50 

500 
1000 

26050 
11700 
17500 

Ekmek 
Sığır eti 
Pirinç 
Bulgur 
Sade yai 
Tuz 

Soğan 

Sabun 
Nohut 
FaSulya 

Mercimek 
Şehriye 
Makarna 
Şeker 

Üzüm 
Zeytin daneıi 
Zeytin yağı 
Un 
Sirke· 
Beyaz peynir 
Çay 
Kaysı reçeli 
irmik 
Arpa 
Saman 

Ot 

Marangoz fabrikasında venicen bir kurutmabane teaiıi S • 9 · 934 
Yaylık çelik bile tel ıon kilo 20· 9- ~34 

ti " " " 150 " • 20.9.934 
" " " " 150 " 2().9 . 934 
" " " " 200 " 20 · 9. 9~4 
" " ,, it 400 " 20. 9. 9 ~ 4 
it it " it 500 " 20. 9. 934 

Yukarda yazılı malzeme ve in~aat h:zalarında göst~ri len 

tarihlerde ve sutte J 4 de ayrı ayrı kap :.slı zarfla münakasaları 
icra kılınacaktır. Şartname almak i ıreyeo ler her gün saat 13. ~0 
dan 15,30 a kada Komiıyoııa müracaatları ve mtiaa~casaya itt ı rik 
edecelderin teminatlarını havi memhur teklifnamelerini mezl\ ür 
günlerde saat on dörtten enel Komiıyona tevdi etmİf o'ma ları. 

t4537 ı 

Istanbul mıntaka San'at mektebi 
müdürlüğünden ; 

Mektebimizde EylUI 934 mezuniyet ve ikmal ı mtihan 'arına 
1 - 9 • 934 tarihinde baş lanacak ve 20 • 9 • 934 tuihinde bitecekt·r. 

J ı<male kalmış talebenin 1 · 9 · 934 de Mektepte hazır bulun
malara lazımdır. ikmal imtihanları esnasrnda basta olduklaranı 

Tabip raporile; isbat etmi,1enler sınıfta ipi<~ bırakıhrlar. 

Derslere l · 10 - 93' ta!"itıinde başlanacaktır. 

Sınıf geçmiş olan:a r, 1 - 10 · 934 tar ihinde -.,ektepte hazır 
bu'unacaklardır. · ~645) 

66000 kilo koyun ve sığır eti 
Marmara üssübahri kumandanlığı 

satınalma hey' eti reişliğinden: -- Deniz dradı için lüzumu olan yukarda cinı ve miktarı yazıla 
Koyun ve Sığır eti kapalı zarf uıulile müoalcaaaya nı edilmit 
ve 25 Ağustos 934 Cumartesi saat 14 de ihalesi icra ln lınıca· 
ğıodın talip:erin fattnamelerini almık üzere lıtaobul'da Kaaım· 
paşada Deniz Levaıım Satanalma Ye lımitte Kumandanlık Saha 
alma Komisyonlarına milracaatları. (4400) 



A~rılara . ve-so~uk-alğınll~ını · geçirecek 
bir ilaç isterken., daima bu sözleri ha· 

~ ... _ 
tırlayınız: Alaca~ınız ,. mal, hakiki olmalı. 

Bitlis Jandarma mektebi 
kumandanlığından: 

Bitlis Janda;ma Mektebinin iateleri için aıağıda yaıılı iki 
kalem erzak Ye yem kapah zarfla münakasaya konulmuştur. Iha 
lesi 19 Ağuatos 934 Pazar günll saat dokuz buçuktadır. Talip 
Jerin teminat Yeaikalarile teklif mektuplarını Jandarma Mekteb 
Mubayaa Komisyonuna •ermeleri illn olunur. {4ı56) 

270,000 kilo Arpa, 255,000 kilo Ekmek. 

• E SAT 1 
tarafından Veresiye satılan 

elektrik cihazları sayesinde 

SA YFiYEDE RAHAT 
YEDi SATIŞ MAGAZASJ : 

ar çakmakları 
' 

Tanesi T. L. 2,75 

B . ı· 1 k (yassı şekilde pirinçten, 
enzın 1 ça _r{ma nikelden mamul deri 

ve saire kaplı. ) 

Fitilli çakmak Tanesi T. L. 1,50 
şekilde nikelli) 

1 

1 (yassı 

Çakmak taşı 1 Tanesi 10 kuruş · 

1 - Şirketimizin hükumet inhisarından devren 
aldığı ve şirketimiz inhisar damgasını taşıyan 
çakmakların ·perakende satış fiyatları yuka
rıda gö_sterilmiştir. 

2- Toptan alan esnafa bu fiyatlar üzerinden 
o/O 6 (yüzde alb) iskonto ter kolunur. 

3 - şirketimizin lngiltere'de "DUNHILL,, fab

~ • 
rikasına ısmarladığı hususi şekildeki çak
maklar Eylôl sonlarına doğru gelerek sabşa 

\\ çıkarılacakbr. 

l~ı-ınm~1ınınınınınoomınuımınnın111U1Bı11111t1111111ıı11 
İstanbul !kinci 1cra l\lemurlu

ğundan: 
Leylt ve "ehart 

Resmi Liselere muadelet hakkını haiz 

Kız Feyzi ati Liseleri mu 
Arnavutköy, Tramvay caddeıinde • Çifteıaraylarda 

Kız ve erkekler için ayrı teşkilata malik, Ana sınıfı ile İlk, Orta .,, 
Lise kısın1larını havidir. 

Terbiye uıulleri ve tedrisatındaki muvaffakiyetiyle tanınmıttır. 

Kayıt için her gün mektebe, vey:.ı lstanbulda Yeni Postahane arkasındl 
Basiret Hanında 13/ 14 numaralıÖzyol idarehanesine müracaat edilebilİt' 

isteyenlere mektep tarifnamesi gönderilir . 
mektebin telefonu: 36,210 • Özyolun telefonu : 24115 ( l 71

1 

İpotek cihetinden paraya çev • 
rilmesi takarrür eden ve 5-9-
934 tarihine müsadif çarfamba 
günü ıaat 14 ten 16 ya kadar bi
rinci ve 20 - 9 - 934 tarihine 
tesadüf eden perşembe günü ke· 1 

za saat 14 ten 16 ya kadar ikin- ı 
ci acık arttırması icra kılınacak 
ola~ ve keyfiyeti ıatış Aktam ga- 1 
zeteıinin 11 inci ıayıfaıının 1 inci 
sütununda ve Vakıt gazetesinin 11 
inci sayıf asının 4 üncü ıü· 
~nunda yazılı b~unan Top- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~I 
kapıda Takkeci mahallesinde atik 
Fazlıpaşa, cedit Davutpaşa soka· 
ğında atik 10 cedit 24, 24- 1 nu· 
maralarla murakkam gayri men· 
kul bostanın satışı 2280 No. lu ka· 
nuna tabi olmadığı tashihan ilan 

olunur. 
--ır~"'""""" '" .... - (1813) 

Afyon Vilayetinden: 

Metro Han 
Cumhuriyet meydanı 
Necati Bey caddesi 
Elektrik EYi 

Beyoğlu 
Taksim 

Telefon 44800 
40918 

1lsküdar İcra :Memurluğundan : 

43439 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve 

,, 

Afyon · Isparta yolunun 98053 lira bedeli ketifli ıo+ooO"" 
11+000 kilometreleri arasında (5480) metre tulündeki eı• 
tamirahn 2 Elül 934 tarihine milsadif pazar günü saat oo b 
buçukta Encümeni Viliyette kat'i ihalesi yapılmak üzere lı• 
zarf uıulile münakasaya konulduğundan keıifoame ve ıartna1111 

g6rmek isteyenlerin Nafıa Başmübendiıliğine Ye taliplerin ~ 1• 
teminatile Encümeni Viliyete müracaatları ilin olunur. (4680 

Salı Pazan 
Beyazıt 
Kadıköy 

Üsküdar 
Büyük ada 

,, 
il 24377 

paraya çevrilmesi mukarrer olan 

60790 oda takımı ve bir masa ve gramo-
MuYakkitbane cad. No. 83 

· Şirketi Hayriye iskelesi 
23 Nisan caddesi No. 19 

" 60312 fon ve seccade ve saire 20 - 8 -
,. 55128 934 tarihine müsadif pazartes; gü-

tt 

1494 ---••I nü saat 10 dan 11 re kadar Ka-
·------------------ dıköy Bahariye caddesi Süreyya 

Edirne belediye riyasetinden: Pa~a sineması civarında açık art
tırma suretiyle satılacağından ta-

20 sıiin mOddetle ve kapata zarf usulile münakasaya çıkarı 
lan Su Branşmanlarına muayyen müddet zarfında talip zuhur 

etmediğinden milnakasası feabedilerek malum şerait dairesinde 
~azarlık suretile yaptmlmaaına karar .erilmiş ve pazarlık günün· 

~ ~ • &· ~34 t1rihine müsadif Cumartesi günü tayin edilmiş 
olduğundan taliplerin o gün saat 16 da Belediye Encümenine 
mlracaat eylemeleri ilin olunur. (4576) 

lip olanların yevmi meçkiirda ma
hnllinde hazır bu!unacak memura 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

'(1895) 

Sahibi: MEHMET ASIM 
Neşriyat müdürü : Refik fi• ·-et 
V AKIT Matbaaıı - lıtanbul 

Mobilya münakasası 
Nafıa Vekaletinden: 
Yeni inşa edılmekte olan Vekilet binasının 

bedeli 40.000 lira o'an Mobilya, Mefruıat ve teaısatı kapalı 
usulile münakasaya konulmuttur. 

Münakasa 5 Eyl61 934 Çarıamba giinn saat 15 te fil 
Vekileti Malzeme MOdürllliü makamında yapı'acakhr. 

Tali pi erin tekliflerini cari seneye mahsus Ticaret Odı•• 
aikası ve 3000 liralık teminat mektubu ile birlikte mOD 
Hatiaden evwel Komisyon Riya1etine •ermeleri icabeder. • .. JI 

Talipler bu huıustaki tirtnameleri ( 40) lira mukabjUJ""' 
Vekllet M~~ze~e MüdürlDiliadea aaba alabilirler. (46'J) 


